ISRAEL E PALESTINA
DETALHES DA VIAGEM
• Tipo: Cultural
• Dificuldade: 2/5
• Conforto: 4/5
• Datas: 02 Mar 2019 – 09 Mar 2019
• Duração: 8 dias / 7 noites
• Preço: 1.250 € / pessoa
• Limite de Inscrições: 4 - 12 pessoas
• Idade: + 12

DESTAQUES
Mergulha nas inesquecíveis águas do Mar Morto, o ponto mais baixo no planeta Terra!
Vagueia por uma das cidades mais antigas e fascinantes do mundo, Jerusalém!
Descobre a antiquíssima Belém e sorri com a amabilidade do povo palestiniano!
Viaja no tempo, até aos Romanos, na inesquecível escalada até Masada, deserto
adentro!
Surpreende-te com Tel Aviv, Património Mundial da Humanidade, e os seus mais de
quatro mil exemplares da Bauhaus!

A EXPERIÊNCIA
Shalom! Salam! Sejam muito bem-vindos ao sublime berço da civilização!
Conhecida pela sua história milenar mas também pelo conturbado conflicto israelopalestiniano, esta é uma zona que, mais do que de guerra, é actualmente uma zona de
paz e uma das mais fascinantes do mundo. Berço das principais religiões monoteístas,
com deserto, quatro mares e algumas das cidades mais antigas do mundo, distribuídas
numa área mais pequena que o Alentejo, Israel e Palestina são destinos imperdíveis para
qualquer viajante e oferecem oportunidades únicas para se experienciar o Médio Oriente.

ITINERÁRIO
Dia 1 | Origem – Tel Aviv
Este é o dia reservado à tua chegada a Tel Aviv.
Depois do check-in feito no hotel e à hora combinada, falar-te-ei um pouco dos próximos
dias. Minutos depois, partimos para um primeiro contacto com a cidade.
Talvez não seja a escolha mais imediata para destino de férias, talvez por isso seja ainda
um segredo reservado apenas a alguns, o certo é que Tel Aviv encerra em si toda uma
diversidade cultural, arquitectónica e vivencial que poucas cidades no mundo se
orgulham de ostentar. Mais de quatro mil sublimes edifícios da escola arquitectónica
alemã Bauhaus, circundados por exuberantes palmeiras, estão espalhados pelo centro da
cidade, sendo por esse motivo o centro da cidade Património Mundial da Unesco.
Estadia: Hotel

Dia 2 | Tel Aviv – Haifa – Akko – Tel Aviv
A manhã começa com uma viagem de comboio até Haifa, a terceira maior cidade do país,
depois de Jerusalém e Tel Aviv.
A manhã vai ser ocupada com uma visita aos Jardins Bahá’í, tidos como um dos mais belos
do mundo, ao Santuário de Báb e à Colónia Alemã - edifícios do Século XIX ocupados por
galerias, lojas e restauração. Da parte da tarde, iremos numa rápida viagem de comboio
até Akko, no norte do país, perto da fronteira com o Líbano, e visitaremos o seu belíssimo
e compacto centro histórico, Património Mundial da Unesco.
Regresso a Tel Aviv, também de comboio, ao final do dia.
Estadia: Hotel

Dia 3 | Tel Aviv - Jerusalém
Pela manhã, viajamos desta vez até Jerusalém, a Cidade Santa, uma das cidades mais
fascinantes do mundo.
A tarde é dedicada à parte histórica da cidade, dentro das muralhas, dividida em quatro
bairros: arménio, judeu, muçulmano e cristão. Visita aos principais monumentos
religiosos das principais religiões, de entre os quais o Santo Sepulcro, o Muro das
Lamentações, a Via Sacra, a Mesquita Al-Aqsa e miradouros com vistas surpreendentes
sob a cidade antiga. Numa cidade com mais de três mil anos de história, uma das mais
antigas do mundo, são visíveis os aspectos que cruzam as dezenas de povos que aqui
viveram, um misto deslumbrante de humanidade.
Acabar o dia em Jerusalém é memorável!
Estadia: Hotel

Dia 4 | Jerusalém – Belém - Jerusalém
Depois do pequeno-almoço, partimos para a Palestina, num dia dedicado a Belém!
Viagem de autocarro até esta cidade e possibilidade de ver a vida vibrante de uma das
mais importantes cidades palestinianas. Visita à Igreja da Natividade, onde os cristãos
acreditam que Jesus nasceu, assim como a outros monumentos históricos da cidade. Ida
ao Afteem, tido como um dos locais aonde se faz um dos melhores húmus do mundo.
No final do dia, que se espera marcante, regressamos a Jerusalém, experimentando a sua
vivência nocturna, com dezenas de bares e restaurantes nas largas e novas avenidas.
Estadia: Hotel

Dia 5 | Jerusalém – Mar Morto
De Jerusalém partimos de autocarro em direcção ao sul do país, onde aproveitaremos o
dia para desfrutar das águas únicas do Mar Morto.
Nesse dia, cansados, pernoitamos em Ein Gedi e visitamos a sua estância balnear no Mar
Morto, com vistas surpreendentes do deserto e do mar.
Estadia: Hotel

Dia 6 | Mar Morto – Tel Aviv
A manhã é de descanso e lazer dedicada ao Mar Morto e área circundante, tipicamente
desértica. Convido-vos a um mergulho nas águas azul cobalto deste lago denominado

mar, aquele que é o ponto mais baixo do mundo e um dos mais misteriosos. Por ali
passamos o dia, sendo que a meio da tarde, um transporte levar-nos-á de regresso a Tel
Aviv.
Estadia: Hotel

Dia 7 | Jaffa
O dia é dedicado à descoberta da cidade de Jaffa, com mais quatro mil anos e um dos
mais antigos portos do mundo. Visita ao seu centro histórico e orla marítima com as suas
palmeiras e águas turquesas. Tal como em Tel Aviv, aqui a vida é vibrante, uma agitação
saudável e salutar, uma cidade hedonista e simultaneamente pontuada de sossego e
verde, com jardins em cada recanto. Convive-se numa complacência hedonista de igual
para igual, um clima de tolerância simples e apaziguadora.
À noite, já em Tel Aviv, escolhemos um restaurante e deliciamo-nos com a gastronomia
local.
Estadia: Hotel

Dia 8 | Tel Aviv - Origem
A nossa aventura está perto do fim mas Tel Aviv ainda aguarda que os nossos passos
percorram as suas largas avenidas ou, porque não, um mergulho de despedida nas
apetecíveis águas quentes do Mediterrâneo.
Conforme a hora do teu voo, um transporte levar-te-á ao aeroporto. A mim, basta-me
agradecer a tua presença e esperar ver-te noutra qualquer viagem, noutro qualquer
ponto do mundo!

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
• 7 Noites de alojamento (quatro twin + dormitório privado)
• Todos os pequenos-almoços
• Todos os transportes dentro do período da viagem (excepto de carácter pessoal)
• Todas as entradas e actividades descritas no programa
• Acompanhamento do líder da Landescape
• Passeio de barco em Old Jaffa

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?
• Voos internacionais (a partir de 390€)
• Alimentação não especificada (+- 30€ dia)
• Todas as actividades não incluídas no programa
• Despesas pessoais
• Seguro pessoal (obrigatório) – Recomendamos IATI Seguros
• Transfers de/para o aeroporto

www.landescape.pt

