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Grand Tour 

ISRAEL & JORDÂNIA 2019 
De 06 a 22 de abril de 2019 

 

Após desfrutar as mais diferentes regiões do planeta, o 37º 
Grand Tour STB Trip & Travel leva você agora a Israel e 
Jordânia no coração do Oriente Médio – ponto de encontro 
de civilizações há milênios e berço do Judaísmo, 
Cristianismo e Islamismo. 

Em Israel  faremos uma imersão na história antiga e no palco 
de eventos da atualidade. Um pequeno país com grande 
diversidade natural das suas montanhas ao deserto, praias de 
areia branca e vinhedos. 

Nessa viagem a Terra Santa os locais históricos e religiosos se 
mesclam com a contemporaneidade de Tel Aviv. 

Uma fantástica viagem onde exploraremos uma das mais 
antigas civilizações do mundo, com suas tradições milenares. 
Visitaremos sítios arqueológicos e os locais sagrados que 
remontam ao início da história das três principais religiões 
monoteístas. 

Uma viagem ao passado na cidade murada de Jerusalém e 
revivendo os principais acontecimentos Bíblicos em torno do 
mar da Galileia. 
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Ao longo do caminho visitaremos a bela Haifa, a fortaleza dos 
cruzados em Acko, e locais únicos de nosso imaginário como 
o rio Jordão e o Mar Morto. 

Oportunidade de compreender a longa e complexa história 
local através de seus tesouros arqueológicos e lugares 
bíblicos, além da formação do Estado de Israel e sua história 
contemporânea. 

Na extensão à Jordânia mergulharemos no mundo Romano ao 
circular pelas fantásticas ruínas de  Jerash e desvendaremos 
os segredos do povo Nabateu em Petra, encravada nas 
montanhas. Também nos sentiremos na Idade Média em plena 
disputa pela Terra Santa nas fortalezas dos cruzados de 
Kerak. Atravessaremos as dunas do deserto de Wadi Rum 
palco de ações de Lawrence da Arábia na queda do Império 
Otomano e o porto de Aqaba junto ao Mar Vermelho. 

Ao longo da viagem percorreremos rotas comerciais desde a 
antiguidade e as sucessivas civilizações que se estabeleceram 
neste ponto de encontro da Ásia, África e Europa. 

Oportunidade de conhecer mais sobre a história tumultuada da 
região ao longo do sec. XX e a situação geopolítica atual. 
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Day by Day 

 
06/04/19 (SAB) – 1º DIA – SAIDA DO BRASIL 
 
Embarque no voo LATAM 4620 saindo de Porto Alegre às 
18h40. Chegada em São Paulo às 20h30 e conexão com voo 
LATAM 712 saindo às 23h00. 
 
07/04/19 (DOM) – 2º DIA – CHEGADA A TEL AVIV 
 
Chegada às 16h05 no Aeroporto de Tel Aviv Ben Gurion. 
Assistência e Recepção. Bem-vindos à Israel!  
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Chegada ao hotel e acomodação por 3 noites no  
 
HOTEL ROYAL BEACH  
Ha-Yam St 1, Eilat, T: +972 8-636-8888 
www.isrotel.com/royal-beach 
 
Refeições inclusas: jantar no hotel 
 
08/04/19 (SEG) – 3º DIA – TEL AVIV 
 

Logo após o café da manhã visitaremos o mercado das pulgas 
em Jaffa. Em seguida visitaremos o bairro de neve Tzedek e o 
mercado de Tel Aviv (shuk hacarmel). Seguiremos para visitar 
a Sala da Declaração da Independência de Israel, 
caminharemos pela Rothschild Boulevard panorâmico par 
conhecer a cidade branca (Bauhaus). Terminaremos o dia com 
um passeio para o Centro Sarona, que foi o centro 
governamental na época do Mandato Britânico e hoje e um 
grande centro comercial aberto com muita história.  
 
Refeições inclusas: (Café da Manhã & Almoço) 
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09/04/19 (TER) – 4º DIA – TEL AVIV 

Café da manhã. Em seguida visita ao Museu da Diáspora, que 
narra a história do exílio de Israel e das comunidades judaicas 
que foram dispersas pelo mundo inteiro. Continuaremos para o 
Museu da Palmach que retrata a criação do estado de Israel de 
uma perspectiva histórica e militar. Tarde livre.  

Refeições inclusas: Café da Manhã 
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10/04/19 (QUA) – 5º DIA –  
TEL AVIV / CAESAREIA / AKKO / GALILEIA 
 

Após o café da manhã viagem pela costa até Cesareia 
Marítima para visitar o teatro romano, a cidade cruzada e o 
aqueduto. Continuamos até Haifa para visitar, apreciar uma 
vista panorâmica dos jardins persas do Templo Bahai e do 
porto na baía de Haifa. Continuação até Acre, cidade cruzada, 
onde visitaremos as fortificações medievais. Nossa viagem 
hoje termina no mar da Galileia onde jantaremos no hotel. 
 
Hospedagem por 2 noites no hotel  
THE SETAI SEA OF GALILEE 
Tse'elon Beach, Kinneret 433000, T: +972 3-526-3332 
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www.thesetaihotel.co.il 
Acomodacao em Hot Tub rooms. 
Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 
 

 
 

11/04/19 (QUI) – 6º DIA – VISITAS NA REGIÃO DO MAR DA 
GALILEIA 
 

Após o café da manhã, visita ao kibutz para conhecer suas 
instalações e a história deste movimento impar e sua 
contribuição para a fundação do Estado de Israel. Em Seguida 
saída para o Monte das Bem Aventuranças, lugar do Sermão 
da Montanha de Jesus. Seguimos para Tabgha, lugar da 
multiplicação dos pães e dos peixes. Continuamos até 
Cafarnaum onde estão a antiga sinagoga e a casa de São 
Pedro. De tarde, via Caná da Galiléia, retornamos à Nazaré. 
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Visita a Basílica da Anunciação e a carpintaria de José. 
Terminaremos nosso dia em um passeio de barco pelo Mar da 
Galilea. Retorno ao hotel e jantar. 
 
Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 
 

 
 
12/04/19 (SEX) – 7º DIA – GALILEIA / COLINAS DE GOLAN / 
JERUSALÉM 
 

Após o café da manhã seguiremos em direção as Colinas de 
Golan para o Monte Bental, visita a um bunker na fronteira com 
a Síria. Parada em uma vinícola para degustação de vinho na 
região. Daqui seguimos viagem para Jerusalém.  
 
Acomodação por 4 noites no  
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HOTEL MAMILLA 
Shlomo ha-Melekh St 11, T: +972 2-548-2222 
www.mamillahotel.co.il 
 
Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar no hotel. 
 

 

13/04/19 (SAB) – 8º DIA – JERUSALÉM / MAR MORTO / 
JERUSALÉM 
 
Após o café da manhã, sairemos para o sul de Israel com 
destino a Massada. No caminho pararemos em Jerico para 
avistarmos o Monte das Tentações. Chegaremos a Massada. 
Subiremos de teleférico para visita. Continuaremos até o hotel 
Herods nas margens do Mar Morto onde desfrutaremos de um 
SPA com festival de Lama (massagens e tratamentos de 
beleza não incluídos). Retorno a Jerusalém. 
Refeições inclusas: Café da Manhã e Almoço 
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14/04/19 (DOM) – 9º DIA – JERUSALÉM 
 
Após o café da manhã, seguiremos até o Monte das Oliveiras. 
Visita panorâmica da Cidade Amuralhada. Continuação até o 
Getsemani, a Basílica da Agonia. Continuamos até a Cidade 
Velha de Jerusalém. Visita ao Muro das Lamentações e vista 
da Explanada do Templo. Via Dolorosa, Igreja do Santo 
Sepulcro, Monte Sion, Túmulo do Rei Davi, Cenáculo (lugar da 
última ceia), a Abadia da Dormição. Hospedagem no hotel. 

Refeições inclusas: Café da Manhã e Almoço  
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15/04/19 (SEG) – 10º DIA – JERUSALÉM 
 
Após o café da manhã saída para uma visita da Cidade Nova 
de Jerusalém. Visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, 
onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a maquete 
que representa a cidade de Jerusalém à época de Jesus. Vista 
da Universidade Hebraica de Jerusalém. Depois seguiremos 
até o Memorial de Yad Vashem (Museu do Holocausto). 
Continuamos para Ein Karem para visitar a Igreja São João 
Batista. Resto da tarde livre para visitar o Mamilla mal e as 
lojinhas do calçadão formado pelas ruas Ben Yehuda, Yaffo e 
King George. A Hora marcada retorno ao hotel. Tempo para se 
arrumar e saida para  o Jantar de despedida. Pernoite no hotel. 
 
Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 
 
16/04/19 (TER) – 11º DIA – PARTIDA DE TEL AVIV 
 

Manhã livre. Check out às 11:00. 
À tarde, traslado ao aeroporto de Tel Aviv Ben Gurion. 
Embarque no voo LATAM 713 partindo às 18h20. 

17/04/19 (QUA) – 12º DIA – CHEGADA AO BRASIL 
 
Chegada a São Paulo às 05h35 e conexão com voo LATAM 
3394 saindo às 08h25 e chegando às 10h25 a Porto Alegre. 
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VALORES por PESSOA 

Parte aérea  

Cia aérea TAM  
no novo voo direto SP/TEL AVIV/SP 
Valores desde Porto Alegre 

A partir de 
USD 1500 + taxas 

 
Forma de pagamento:  
Sinal de USD 100 e saldo em 4x sem juros no cartão de crédito  
Taxas à vista. 

Parte terrestre (somente Israel)  

Compartilhando apartamento duplo/twin USD 5.200 

Suplemento apartamento individual   USD 2.000 

 
Forma de pagamento: 
Em 2x de fevereiro a março/2019. 

Os valores das parcelas em USD serão convertidos em R$ ao 

câmbio do dia do pagamento. 

Quitação total a ser efetuado até no máximo dia 06/03/2019. 
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Serviços incluídos: 

 09 noites de hotelaria luxo com café da manhã; 
 Traslados na chegada e na partida; 
 09 dias de excursão em ônibus de luxo com ar 

condicionado e WI-FI free; 
 Maleteiros nos hotéis; 
 08 dias com Guia Licenciado em Português; 
 Acompanhamento integral de Beto Conte do 

STB Trip & Travel 
 07 almoços e 05 jantares mencionados incluindo 

um refrigerante/suco por refeição  
 01 dia de SPA no Mar Morto no hotel Herods 

(com festival de lama); 
 01 garrafa de agua por dia; 
 Entradas nos pontos turísticos conforme 

itinerário; 
 Diploma de Peregrino do Ministério do Turismo; 

 

Não inclui: 

 Gorjetas em hotéis, restaurantes e aeroporto; 
 Outras refeições, exceto as mencionadas; 
 Bebidas alcoólicas nas refeições; 
 Taxas de Aeroportos, fronteiras e Vistos; 
 Despesas pessoais; 
 Seguros médicos e de viagem. 
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EXTENSÃO À JORDÂNIA 

16/04/19 (TER) – 11º DIA –  
JERUSALÉM / MOUNT NEBO / MADABA / KERAK/PETRA 
 
Após o café da manhã, travessia da fronteira à Jordânia. 

Parada no Mount Nebo e visita à Igreja Ortodoxa São Jorge 
em Madaba, onde se encontra o primeiro mapa mosaico da 
Palestina. Visita à Fortaleza dos cruzados em Kerak. 
Seguindo a Petra e jantar no hotel.  

Acomodação por 2 noites no  
PETRA MOVENPICK RESORT 
Tourism St, T: +962 3 215 7111 
www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/petra/resort-
petra/overview/ 

Localizado na entrada do sitio arqueológico de Petra, o hotel 
tem um clima oriental combinando a pedra da região, madeira 
entalhada e tecidos e texturas do oriente médio.  
Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 

17/04/19 (QUA) – 12º DIA – PETRA 
 
Após o café da manhã, saída para visitas de Petra. 
Conheceremos os monumentos mais importantes e 
representativos esculpidos na rocha pelos Nabateus. Visita ao 
monumento do Tesouro (que aparece em um dos filmes de 
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Indiana Jones), as Tumbas de cor, túmulos reais, o Mosteiro, 
etc. Almoço no local. Jantar no hotel.  

Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 

 

 
18/04/19 (QUI) – 13º DIA – PETRA / WADI RUM 
 
Após o café da manhã. Prosseguimento para Wadi Rum, Vale 
da Lua, para um passeio em jipe pelo Deserto Árabe e explorar 
a rota Lawrence da Arábia com suas dunas, tendas beduínas, 
desfiladeiros e Oásis secos. 



 

 

Roteiro de Viagem organizado por Trip & Travel Agência de Viagens 
Quintino Bocaiuva, 267 | Porto Alegre | RS | (51) 4001-3000 | www.triptravel.com.br 

17 

Acomodação por 1 noite com jantar em acampamento no meio 
do deserto. 

WADI RUM SUN CITY www.suncitycamp.com 
Wadi Rum, T: +962 7 9566 6673 
Refeições inclusas: Café da Manhã e Jantar 

 
 
19/04/19 (SEX) – 14º DIA – WADI RUM / AQABA / AMMAN 
 
Café da manhã no acampamento. 
Após a fantástica experiência de pernoitar no deserto, 
visitaremos o porto de Aqaba no Mar Vermelho, seguindo para 
Amman – capital do reino. 
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Jantar e pernoite por 2 noites no  
AMMAN GRAND HYAT  
Hussein Bin Ali St., Jabal Amman, Tel: +962 6 465 1234 
https://amman.grand.hyatt.com/en/hotel/home.html  

Refeições inclusas: Café da Manhã e Jantar 

 

20/04/19 (SAB) – 15º DIA – AMMAN / JERASH / AMMAN 
 
Visita às ruínas de Jerash, uma cidade que revela um dos 
melhores exemplos do urbanismo em uma província romana no 
Oriente Médio. À tarde, visita a Amman com seu 
impressionante anfiteatro romano e sua cidadela do período 
dos Omiades – a primeira dinastia islâmica. 
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Refeições inclusas: Café da Manhã, Almoço e Jantar 

 21/04/19 (DOM) – 16º DIA –  
AMMAN/JERUSALÉM/TEL AVIV/ SP 
 
Após o café da manhã, traslado ao Aeroporto de Tel Aviv Ben 
Gurion, em Israel. Embarque no voo LATAM 713 partindo às 
18h20. 

22/04/19 (SEG) – 17º DIA – CHEGADA AO BRASIL 
 
Chegada a São Paulo às 05h35. Conexão com voo LATAM 
3394 saindo às 08h25, chegando às 10h25 a Porto Alegre. 
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VALORES por PESSOA 

Parte terrestre (somente Jordânia)  

Compartilhando apartamento duplo/twin USD 2.100 

Suplemento apartamento individual   USD    400 

 
Forma de pagamento: 
Em 2x de fevereiro a março/2019. 

Os valores das parcelas em USD serão convertidos em R$ ao 

câmbio do dia do pagamento. 

Quitação total a ser efetuado até no máximo dia 06/03/2019. 

Serviços incluídos: 

 05 noites de hotelaria luxo com café da manhã; 
 Traslados na chegada e na partida; 
 05 dias de excursão em ônibus de luxo com ar 

condicionado; 
 Maleteiros nos hotéis; 
 Guia Licenciado em Espanhol ou Português nas 

visitas; 
 Acompanhamento integral de staff do STB Trip 

& Travel; 
 03 almoços mencionados e 05 jantares nos 

hotéis, bebidas não inclusas; 
 02 garrafas de água por dia; 
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 Entradas nos pontos turísticos conforme 
itinerário; 

 Charrete em Petra, da entrada até o Siq; 
 Jeep 4 x 4 em Wadi Rum por 2 horas. 

 

Não inclui: 

 Gorjetas em hotéis e restaurantes  
 Outras refeições, exceto acima mencionada; 
 Bebidas nas refeições; 
 Taxas de fronteiras e Vistos; 
 Despesas pessoais; 
 Seguros médicos e de viagem. 

 
 
Taxas de cancelamento 

Parte Terrestre:  

Até 151 dias do embarque: 10% sobre o valor total do pacote; 

De 150 a 121 dias do embarque: 30% sobre o valor total do pacote; 

De 120 a 91 dias do embarque: 50% sobre o valor total do pacote;  

De 90 a 61 dias do embarque:                  75% sobre o valor total do pacote;  

A partir de 60 dias do embarque: 100% sobre o valor total do pacote.  

 

Parte Aérea: 
Multa reembolso: USD 405,00 
Alteração: antes do primeiro embarque multa de USD 200.00 + 
possível diferença de tarifa e taxas, após não é permitido. 
Após embarque não terá reembolso parcial do bilhete. 
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INFORMAÇÕES E RESERVAS 

 
Moinhos de Vento 
Quintino Bocaiuva, 267 
(51) 4001-3000 
moinhos@stb.com.br 

Paseo Zona Sul 
Wenceslau Escobar, 1823 – Lj 33 
(51) 3516-1006 
zonasul@stb.com.br 

 
Viva Open Mall 
Nilo Peçanha, 3228 – Lj 18 
(51) 3516-1001 
poaviva@stb.com.br 

 
ATL House PUCRS 
Ipiranga, 6681 – Prédio 16 
(51) 2111-7390 
pucrs@stb.com.br  

 
 
 

CONFIRA OS DEMAIS GRAND TOURS 2019 NO SITE: 
 www.triptravel.com.br 

 
 

ACOMPANHE ROTEIROS ANTERIORES NO BLOG: 
www.betonomundo.wordpress.com 

 


