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Israel Quem Somos ? 
O Grupo FLYTOUR, presente no mercado desde 1974, criou a Flytour Viagens, 
empresa especializada na venda de viagens a lazer, que conta com todas as vantagens 
criadas  pelas empresas que constituem o Grupo. Por isso, oferecemos, desde já, 
produtos e programações de lazer com qualidade, confiabilidade, segurança e, porque 
não dizer, o melhor custo-benefício.

A nova empresa do Grupo FLYTOUR é formada por profissionais experientes, aptos a 
desenvolverem as melhores opções em viagens a lazer no Brasil e no mundo. Viajar com a 
FLYTOUR Viagens significa confiar nos 40 anos do Grupo FLYTOUR, líder de mercado em 
seu seguimento.

Dispomos de mais de 1000 roteiros de lazer preparados carinhosamente para satisfazer o 
seu sonho de viajar, seja pelo Brasil ou pelo mundo. Em nossos folhetos ou catálogos de 
viagens, você descobrirá desde roteiros clássicos a inéditos que certamente você e sua 
família irão adorar.

Nossa equipe de colaboradores selecionaram cuidadosamente os roteiros descritos neste 
caderno, procurando elaborar a viagem dos sonhos. Por esses motivos, com a gente, 
cada viagem torna-se uma experiência particular e inesquecível.

Trabalhamos para transformar os seus maiores desejos
de viagens a lazer pelo Brasil e pelo mundo
em recordações para a vida toda. 

Edição 2015
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Israel é um dos menores países do mundo, porém 
um dos mais variados em clima, geografia, 
sociedade, cultura e história, que o torna um dos 
melhores países para quem deseja viajar a passeio. 
Suas curtas distâncias facilitam a quem desejar 
percorrer o país inteiro em poucos dias. Local 
sagrado para cristãos, judeus e muçulmanos, Israel 
é um dos destinos históricos mais interessantes do 
mundo. Em uma visita à chamada ‘’Terra Santa’’ é 
possível conhecer lugares bíblicos como a região 

da Galileia, Nazaré, Belém, Jerusalém, Rio Jordão, 
Monte das Oliveiras e o Cenáculo (local onde foi 
realizada a Última Ceia), sem contar outros locais 
históricos como o Muro das lamentações. 

O turismo em Israel inclui uma rica variedade de locais 
históricos e religiosos na Terra Santa, assim como resorts 
de praia modernos, turismo arqueológico, turismo de 
legado e ecoturismo. Sem dúvida, as atrações de Israel 
fazem do país um espetáculo de história e cultura.

Israel
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5º Dia - Jerusalém
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Pos-
sibilidade de realizar um passeio opcional a Massada e 
Mar Morto. Hospedagem.

6º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel – A diária termina às 12h. Em 
horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino ao Brasil e fim de nossos serviços 
(Bilhete aéreo não incluído).

Roteiro
1º Dia - Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para embarque 
com destino a Jerusalém (Bilhete aéreo não incluído).

2º Dia - Jerusalém
Chegada a Jerusalem, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

3º Dia - Jerusalém, Belém, Jerusalém
Café da manhã no hotel. Saída para a cidade nova de 
Jerusalém. Visita ao Santuário do Livro, no Museu de 
Israel, onde estão os manuscritos do Mar Morto e a ma-
quete da cidade de Jerusalém no tempo de Jesus. Visita 
à Universidade Hebraica, prosseguindo até Ein Karem, 
local do nascimento de São João Batista. A seguir, con-
tinuaremos até o Memorial Yad Vashem que relembra os 
judeus que pereceram no Holocausto. À tarde, visita a 
Belém incluindo a Basílica da Natividade, onde se co-
memora o nascimento de Jesus, a gruta do nascimento 
e as capelas de São Jerônimo e São José. Retorno à 
Jerusalém. Hospedagem.

4º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos via Monte Scopus 
ao Monte das Oliveiras de onde conseguimos ver a 
antiga cidade de Jerusalém. Visitaremos o horto de 
“Ghetsemani” com suas milenares oliveiras e a Basílica 
da Agonia. Seguiremos ao Muro das Lamentações. Em 
seguida, através da Via Dolorosa, chegaremos à Basílica 
do Santo Sepulcro. Visitaremos também o Monte Sião, 
a Abadia da Dormição, a Tumba do Rei David e o 
Cenáculo, local onde houve a última ceia. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

Milênio em Jerusalém 

06
DIAS

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados de chegada e saída; 04 noites de hotel segundo 
a categoria e regime de alimentação escolhidos; 02 dias 
de tour com guia idioma espanhol segundo itinerário; 
Assistência de viagem internacional.

Foto: Noam Chen
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Roteiro
1º Dia - Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para embarque 
com destino à Tel Aviv (Bilhete aéreo não incluído).

2º Dia - Tel aviv
Chegada a Tel Aviv, recepção e traslado ao hotel. Hos-
pedagem.

3º Dia - Tel aviv / Jaffa / Cesareia / Haifa / aCre 
/Galileia
Café da manhã no hotel. Breve visita panorâmica à cidade 
de Tel Aviv e Jaffa. Continuação a Cesareia Marítima, 
através do Vale de Sharon, para visitar o antigo Teatro 
Romano, as ruínas cruzadas e o Aqueduto Romano. 

Israel Passo a Passo 

09
DIAS

Após, seguimos para Haifa, situada sobre o Monte 
Carmelo, onde teremos uma vista panorâmica. 
Visitaremos o Templo Bahai e seus famosos jardins Persas. 
Continuação até Acre para visitar a antiga fortaleza 
cruzada e as muralhas da cidade antiga. Partiremos para 
Galileia. Jantar e hospedagem.

4º Dia - Galileia / Nazaré / TiBeriaDes
Café da manhã no hotel. Saída rumo à Nazaré. Visita 
à Basílica da Anunciação e Carpintaria de São José. 
Continuaremos margeando o Mar da Galileia até 
Tiberíades. Pela tarde chegaremos em Tabgha, onde 
ocorreu a multiplicação dos pães e peixes. Continuação 
até Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga e a casa de 
São Pedro. Passaremos pelo Monte das Bem-Aventuranças, 
cenário do sermão da montanha. Por fim, breve visita 
à uma fábrica de diamantes, segunda indústria mais 
importante do país. Jantar e hospedagem.

5º Dia - TiBeriaDes / Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos de Tiberíades rumo 
a Yardenit, local de batismo, às margens do rio Jordão. 

Seguiremos pelo Vale do Jordão até Beit Shean, uma 
das dez cidades da Decápolis. Visita às escavações 
arqueológicas. Pela tarde, atravessaremos o deserto 
da Judeia via cidade de Jericó, a cidade mais antiga 
do mundo, até chegar em Jerusalém. Chegada a 
Jerusalém. Hospedagem.

6º Dia - Jerusalém / Belém / Jerusalém
Café da manhã no hotel. Percurso pela cidade nova de 
Jerusalém com uma visita panorâmica. Visita ao Museu 
do Holocausto e Museu de Israel, onde estão expostos 
os famosos Manuscritos do Mar Morto, e a maquete 
da cidade nos tempos de Jesus. Visitaremos também o 
Ein Karem, lugar do nascimento de São João Batista. À 
tarde, visita a Belém, incluindo a Basílica da Natividade, 
onde se comemora o nascimento de Jesus e a gruta do 
nascimento, bem como as capelas de São Jerônimo e 
São José. Retorno à Jerusalém. Hospedagem.

7º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos via Monte Scopus 
ao Monte das Oliveiras de onde conseguimos ver a 
antiga cidade de Jerusalém.  Visitaremos o horto de 
“Gethsêmani” com suas milenárias oliveiras e a Basílica de 
Todas as Nações. Seguiremos ao Muro das Lamentações. 
Em seguida, através da Via Dolorosa, chegaremos à 
Basílica do Santo Sepulcro. Visitaremos também o Monte 
Sião, a Abadia da Dormição, a Tumba do Rei David e o 
Cenáculo, local onde houve a última ceia. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

8º Dia - Jerusalém
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Possibilidade de realizar um passeio opcional à Massada 
e Mar Morto. Hospedagem.

9º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel - A diária termina às 12h. Em 
horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para em-
barque com destino ao Brasil e fim de nossos serviços 
(Bilhete aéreo não incluído).

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados de chegada e saída; 07 noites de hotel segundo 
a categoria e regime de alimentação escolhidos; 05 dias 
de tour com guia idioma espanhol segundo itinerário; 
Assistência de viagem Internacional.

Foto: Daphna Tal Foto:Itamar Grinberg
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Israel inesquecível 

Roteiro
1º Dia - Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para embarque 
com destino à Jerusalém (Bilhete aéreo não incluído).

2º Dia - Jerusalém
Chegada a Jerusalém, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

3º Dia - Jerusalém / Belém / Jerusalém
Café da manhã no hotel. Percurso pela cidade nova de 
Jerusalém com uma visita panorâmica. Visita ao Museu 
do Holocausto e Museu de Israel, onde estão expostos 
os famosos Manuscritos do Mar Morto e a maquete da 
cidade nos tempos de Jesus. Visitaremos também o Ein 
Karem, lugar do nascimento de São João Batista. À tarde, 
visita a Belém, incluindo a Basílica da Natividade, onde se 
comemora o nascimento de Jesus e a gruta do nascimento, 
bem como as capelas de São Jerônimo e São José. Retorno 
à Jerusalém. Hospedagem.

4º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos via Monte Scopus ao 
Monte das Oliveiras, de onde conseguimos ver a antiga 
cidade de Jerusalém. Visitaremos o horto de “Gethsêmani” 
com suas milenárias oliveiras e a Basílica de Todas as 
Nações. Seguiremos ao Muro das Lamentações. Em 
seguida, através da Via Dolorosa, chegaremos à Basílica 
do Santo Sepulcro. Visitaremos também o Monte Sião, 

a Abadia da Dormição, a Tumba do Rei David e o 
Cenáculo, local onde houve a última ceia. Retorno ao 
hotel. Hospedagem.

5º Dia - Jerusalém / safeD / Galileia
Café da manhã no hotel. Sairemos em direção ao deserto 
da Judeia, via Jericó, a cidade mais antiga do mundo. No 
caminho teremos a oportunidade de admirar a vista do Monte 
das Tentações. Através do Vale do Jordão seguiremos até 
Beit Shean. Visita às escavações. Continuação até Yardenit, 
local de batismo, às margens do rio Jordão. Seguiremos 
viagem através de Golan com destino à Safed, cidade da 
Cabala. Visitaremos as antigas Sinagogas e a Colônia dos 
Artistas. Jantar e hospedagem na Galileia.

6º Dia - Galileia / Nazaré / TiBeriaDes
Café da manhã no hotel. Saída rumo à Nazaré. Visita à 
Basílica da Anunciação e Carpintaria de São José. Conti-
nuaremos até Tabgha, onde ocorreu a multiplicação dos 
pães e peixes. Continuação até Cafarnaum para visitar a 
antiga sinagoga. Por fim, saída em direção à Tiberíades e 
breve visita à uma fábrica de diamantes, segunda indús-
tria mais importante do país. Jantar e hospedagem.

7º Dia - TiBeriaDes / aCre / Haifa / Cesareia
/ Jaffa / Tel aviv
Café da manhã no hotel. Saída para Acre, importantís-
simo bastião dos Cruzados, onde poderemos ver as mu-
ralhas e fortificações do século XII. Continuaremos até 
Haifa para visitar os principais monumentos da cidade. 
Visita ao Templo Bahai, com os seus belíssimos jardins 
Persas. No caminho de Tel Aviv, avistaremos a Cesareia 
Marítima. Visitaremos as ruínas do antigo teatro Romano, 
as ruínas Cruzadas e o Aqueduto. Breve tour panorâmico 
pela antiga cidade de Jaffa e Tel Aviv. Hospedagem.

8º Dia - Tel aviv
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Possibilidade de realizar um passeio opcional à Massada 
e Mar Morto. Hospedagem.

9º Dia - Tel aviv
Café da manhã no hotel - A diária termina às 12h. Em 
horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino ao Brasil e fim de nossos serviços 
(Bilhete aéreo não incluído).

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados de chegada e saída; 07 noites de hotel segundo 
a categoria e regime de alimentação escolhidos; 05 dias 
de tour com guia idioma espanhol segundo itinerário; 
Assistência de viagem Internacional.

09
DIAS

Fo
to

: M
or

da
ga

n

Foto:Itamar GrinbergFoto:Itamar Grinberg

Foto:Itamar Grinberg

Fo
to

: I
ta

m
ar

 G
rin

be
rg



Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

Fl
yt

ou
r 

V
ia

ge
ns

14 15

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Fl
yt

ou
r 

Vi
ag

en
s

Roteiro
1º Dia - Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para embarque 
com destino à Jerusalém (Bilhete aéreo não incluído).

2º Dia - Jerusalém
Chegada a Jerusalém, recepção e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

3º Dia - Jerusalém, Belém, Jerusalém
Café da manhã no hotel. Percurso pela cidade nova de 
Jerusalém com visita panorâmica. Visita ao Museu do 
Holocausto e Museu de Israel, onde estão expostos os 
famosos Manuscritos do Mar Morto, e a maquete da 
cidade nos tempos de Jesus. Visitaremos também o Ein 
Karem, lugar do nascimento de São João Batista.

Israel inesquecível e Petra  

09
DIAS

 À tarde, visita a Belém incluindo a Basílica da Natividade, 
onde se comemora o nascimento de Jesus e a gruta do 
nascimento, bem como as capelas de São Jerônimo e 
São José. Retorno à Jerusalém. Hospedagem.

4º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos via Monte Scopus ao 
Monte das Oliveiras, de onde conseguimos ver a antiga 
cidade de Jerusalém. Visitaremos o horto de “Gethsêmani” 
com suas milenárias oliveiras e a Basílica de Todas as Nações. 
Seguiremos ao Muro das Lamentações. Em seguida, através 
da Via Dolorosa, chegaremos à Basílica do Santo Sepulcro. 
Visitaremos também o Monte Sião, a Abadia da Dormição, 
a Tumba do Rei David e o Cenáculo, local onde houve a 
última ceia. Retorno ao hotel. Hospedagem.

5º Dia - Jerusalém, safeD, Galileia
Café da manhã no hotel. Sairemos em direção ao deserto 
da Judeia, via Jericó, a cidade mais antiga do mundo. No 
caminho, teremos a oportunidade de admirar a vista do 
Monte das Tentações. Através do Vale do Jordão seguiremos 
até Beit Shean. Visita às escavações. Continuação até 
Yardenit, local de batismo, às margens do rio Jordão. 
Seguiremos viagem através de Golan com destino à Safed, 
cidade da Cabala. Visitaremos as antigas Sinagogas e a 
Colônia dos Artistas. Jantar e hospedagem na Galileia.

6º Dia - Galileia, Nazaré, TiBeriaDes
Café da manhã no hotel. Saída rumo à Nazaré. 
Visita à Basílica da Anunciação e Carpintaria de São 
José. Continuaremos até Tabgha, onde ocorreu a 
multiplicação dos pães e peixes. Continuação até 
Cafarnaum para visitar a antiga sinagoga. Por fim, saída 
em direção à Tiberíades e breve visita à uma fábrica de 
diamantes, segunda indústria mais importante do país. 
Jantar e hospedagem.

7º Dia - TiBeriaDes / aCre / Haifa / Cesareia
/ Jaffa / Tel aviv / eilaT
Café da manhã no hotel. Saída para Acre, importantíssimo 
bastião dos Cruzados, onde apreciaremos as muralhas e 
fortificações do século XII. Continuaremos até Haifa para 
visitar os principais monumentos da cidade. Visita ao Templo 
de Bahai com seus belíssimos jardins Persas. No caminho 
para Tel Aviv passaremos pela Cesareia. Visitaremos o 
antigo teatro Romano, as ruínas Cruzadas e o Aqueduto. 

Breve tour panorâmico pela antiga cidade de Jaffa e Tel Aviv. 
Transfer ao aeroporto para tomar o voo para a cidade de 
Eilat (trecho aéreo incluso). Chegada em Eilat. Hospedagem.

8º Dia - eilaT / PeTra / eilaT
Café da manhã. Saída para a fronteira de Arava para 
entrar na Jordânia. Ao entrar na Jordânia seguiremos pelo 
belo deserto jordano, cruzando o Wadi Rum até chegar na 
Cidade Rosada (Petra). Através de seu estreito desfiladeiro, 
veremos os incríveis monumentos, tumbas e o espetacular 
anfiteatro para três mil pessoas. Continuaremos para visitar 
a fonte de Moisés, antes de partir para Wadi Musa, nova 
cidade de Petra. Retorno à fronteira de Arava pela cidade 
de Aqaba até Eilat. Hospedagem.

9º Dia - eilaT / Tel aviv 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Eilat 
para tomar um voo doméstico à Tel Aviv (trecho aéreo 
incluso). Traslado do aeroporto doméstico de Tel Aviv 
ao aeroporto internacional para embarque com destino 
ao Brasil e fim de nossos serviços. (Bilhete aéreo para o 
Brasil não incluído).

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados de chegada e saída; 07 noites de hotel segundo 
a categoria e regime de alimentação escolhidos; 06 dias de 
tour com guia idioma espanhol segundo itinerário; Bilhete 
de Avião tel Aviv -Eilat - Tel Aviv; Assistência de viagem 
Internacional.* Preços não incluem visto para a Jordânia.

Foto: Dana Friedlander Foto: Dafna Tal
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Israel  com os Irmãos  

Roteiro
1º Dia - Brasil
Apresentação no aeroporto internacional para embarque 
com destino a Tel Aviv (Bilhete aéreo não incluído).

2º Dia - Tel aviv
Chegada a Tel Aviv, recepção e traslado ao hotel. Hos-
pedagem.

3º Dia - Tel aviv / reHovoT / asHDoD / Jerusalém
Café da manhã no hotel. Começaremos o tour no museu 
de história e antropologia judaica Beit Hatfutsot. Depois 
iremos até Rehovot visitar o Instituto Ayalon que lembra 
os eventos da Guerra da Independência de 1948. 
Seguiremos ao Instituto de Ciências Weizan para visitar 
o mausoléu do Dr. Chaim Weitzman. Prosseguiremos 
bordeando a costa até Ashhold para visitar a cidade e 
o porto. Depois iremos até a cidade de Lajish e Beit 
Guvrin, um parque nacional que possui fascinantes 
cavernas. Seguiremos viagem até Jerusalém. Chegada 
e hospedagem.

4º Dia - Jerusalém
Café da manhã. Saída para a cidade velha de Jerusa-
lém. Chegada ao Monte Sião e visita à Tumba do Rei. 
Entraremos pela porta de Sião e iremos através do bair-
ro judeu até o Muro das Lamentações. Continuaremos 
pela Via Dolorosa para visitar a Igreja do Santo Sepulcro. 
Depois passaremos pelo típico bazar muçulmano (shuk) 

chegando até Jaffa. À tarde, visita a Ein Karen, local do 
nascimento de São João Batista. Hospedagem.

5º Dia - Jerusalém
Café da manhã no hotel. Sairemos via Monte Scopus ao 
Monte das Oliveiras de onde conseguimos ver a antiga 
cidade de Jerusalém. Faremos uma volta pela cidade 
nova com visita ao Santuário do Livro no Museu de Israel, 
onde estão exibidos os Manuscritos do Mar Morto e a 
maquete da cidade de Jerusalém na época de Herodes. 
Vista panorâmica do edifício do Parlamento (Knesset), 
da Menorah (candelabro) e da Universidade Hebraica. 
Continuaremos até Yad Vashem, o Museu do Holocausto. 
Tarde Livre ou possibilidade de realizar um passeio opcional 
(não incluído) à cidade de Belém. Hospedagem.

6º Dia - Jerusalém
Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. 
Possibilidade de realizar um passeio opcional a Massada 
e Mar Morto. Hospedagem.

7º Dia - Jerusalém / GolaN
Café da manhã no hotel. Saída para o Vale do Jordão. 
Após, visita à antiga Beith Shean, uma das dez cidades 
da Decápolis e antiga cidade Filisteia. Visita ao Teatro 
e cidade reconstruída. De lá iremos até Yardenit, ponto 
sul do encontro do rio Jordão com o mar da Galileia. 
Seguimos até os Altos de Golan. Vista panorâmica das 
ruínas da cidade Síria de Kuneitra. Subida ao Monte 
Bental para uma vista panorâmica maravilhosa. Chegada 
ao hotel Kibutz. Jantar e hospedagem.

8º Dia - GolaN / safeD / Nazaré / TiBeriaDes
Café da manhã. Saída via Rosh Pina até Safed, berço da 
Cabala. Visita às sinagogas antigas. Prosseguiremos a 
Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação. Continuamos 

até Cafarnaum, antiga sinagoga da época do Segundo 
Templo. Faremos visita a Tabgha e terminamos o dia em 
Tiberíades, uma das quatro cidades santas do judaísmo. 
Visita à Tumba de Maiomônides - O Rambam. Jantar 
e hospedagem.

9º Dia - TiBeriaDes / Haifa / Cesareia / Tel aviv
Café da manhã no hotel. Saída para Rosh Hanikra. Desci-
da por teleférico para ver as impressionantes grutas naturais 
feitas pela erosão marinha. Faremos uma visita curta às mu-
ralhas da cidade de Acre, com as ruínas cruzadas e muçul-
manas. Chegada à cidade de Haifa, visita ao Templo Bahai 
e seus jardins impressionantes. Saída para Cesareia, cidade 
Romana da época do rei Herodes, famosa por sua gran-
diosa arquitetura e porto, cuja importância perdurou até a 
época das cruzadas. Continuaremos até Tel Aviv pela costa. 
Breve visita à cidade. Chegada ao hotel. Hospedagem.

10º Dia - Tel aviv
Café da manhã no hotel - A diária termina às 12h. Em 
horário pré-determinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino ao Brasil e fim de nossos serviços 
(Bilhete aéreo não incluído).

10
DIAS

O QUE O PROGRAMA FLYTOUR INCLUI:
Traslados de chegada e saída; 08 noites de hotel segundo 
a categoria e regime de alimentação escolhidos; 06 dias 
de tour com guia idioma espanhol segundo itinerário;  
Assistência de viagem Internacional.

Foto: Dana Friedlander
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Dicas de viagem

são relativamente fortes no norte e no centro do país, 
porém muito mais fracas, quase insignificantes, no norte do 
Neguev. Na costa, as condições variam consideravelmente 
com verões úmidos e invernos amenos, verões secos e 
invernos moderadamente frios na região das montanhas. 
No Vale do Jordão, os verões são quentes e secos com 
invernos agradáveis, e clima semi-desértico contínuo na 
região do Neguev. As extensões climáticas mais extremas 
vão de quedas de neve ocasionais na região montanhosa 
a ventos quentes e secos sufocantes, que elevam muito a 
temperatura, particularmente na primavera e no outono.

Roupas de viagem: Para quem visita Israel durante o 
verão, precisará de roupas leves, blusas de manga curta 
e sem mangas, shorts, sandálias, sandálias de praia e 
roupas de banho. É também uma boa ideia levar uma 
malha ou jaqueta, já que as noites nas montanhas e no 
deserto são mais frescas. Outra dica é trazer uma pequena 
mala para viagens curtas. Se você for a Eilat ou para o 
Mar Morto, leve roupa de banho, já que lá é quente o 
suficiente para nadar até mesmo no inverno. Não deixe 
faltar protetor solar, um chapéu e óculos escuros, itens 
essenciais durante todo o ano.

 Dicas de viagem - Israel
Documentação: Cidadãos brasileiros precisam de 
passaporte válido (mínimo 6 meses) para visitar Israel e 
assistência de viagem internacional com cobertura de, no 
mínimo, € 30 mil. Em Israel, os cidadãos brasileiros terão 
seus vistos de turista concedidos em qualquer porto ou 
entrada, livre de taxas.

Visto de Trânsito: Visitantes que desejam parar em Israel 
a caminho de outros destinos devem solicitar um visto de 
trânsito por cinco dias, que poderá ser extendido por mais 
10 dias. Viajantes à bordo de navios que aportarem em 
Israel receberão um visto, juntamente com o cartão de 
desembarque, capacitando-os a ficar em Israel o tempo 
que seus navios ficarem ancorados no país. Não há 
necessidade de solicitar um visto.

Clima: Em Israel, os verões (Abril - Outubro) são quentes, 
longos e secos, e os invernos (Novembro – Março) são 
geralmente amenos, com o tempo mais seco e mais fresco 
em regiões mais altas, como Jerusalém e Safed. As chuvas 

Moeda local: A moeda corrente do Estado de Israel é 
o Novo Shekel de Israel (NIS), ou apenas shekel para 
simplificar (no plural shkalim em hebraico, e shekels 
em inglês). As cédulas bancárias são denominadas de 
NIS 20, 50, 100 e 200; moedas são denominadas 
de NIS10, NIS5, NIS2, NIS1 e 50, 10 e 5 agorot. Um 
passaporte é solicitado quando se trocam cheques de 
viagem; as casas de câmbio cobram taxas, que variam 
de lugar para lugar, e os bancos cobram comissão por 
esse tipo de transação. Cartões de crédito - American 
Express, Diners, Visa, Mastercard, Access, Eurocard – 
são amplamente aceitos, mas atualmente incide taxa de 
IOF sobre faturas pagas no Brasil. Todos os produtos 
e serviços podem ser comprados nas moedas Euro e 
Dólar Americano, que podem ser trocadas livremente. 
Fique atento, pois os donos de lojas e fornecedores de 
serviços não são obrigados a aceitarem moeda corrente 
estrangeira e lhes é permitido dar o troco em shekel 
mesmo que o pagamento tenha sido realizado em 
moeda estrangeira.

Idiomas: Hebraico, o idioma da Bíblia, e o Árabe são os 
idiomas oficiais de Israel. Francês, Espanhol, Alemão, 
Yddish, Russo, Polonês e Húngaro são amplamente falados.

Transportes: Israel é um país pequeno, e, portanto é fácil 
ir de um lugar a outro em curto espaço de tempo. Os 
transportes públicos são práticos, e você pode chegar a 
quase qualquer lugar por preços razoáveis. As ferrovias 
de Israel operam de forma prática e barata os serviços de 
trem. Os ônibus são o meio de transporte mais popular em 
Israel, tanto para movimentação local quanto para viagens 
entre cidades. A companhia de ônibus Eggeg opera a 
maioria das linhas entre municípios, assim como o serviço 
local na maioria das grandes e pequenas cidades. 

Aparelhos elétricos: A voltagem em Israel é monofásica de 
220 volts/50 hertz. A maioria das tomadas possui buracos 
de três pinos, e o ideal é ter um adaptador universal de 
tomadas que pode ser adquirido em mercados locais.

Hora local: O fuso horário de Israel pode variar entre 
cinco e seis horas a mais que Brasília. Deve-se levar em 
conta o horário de verão de cada país. 

Ligações para o Brasil: Ligações para o Brasil podem 
ser feitas de telefones públicos com cartões telefônicos. 
Os cartões magnéticos, em Hebraico “Telecart”, estão 
disponíveis nos correios, supermercados e quiosques. 
Também existem telefones que são operados por 
moedas, em restaurantes e lojas, mas as taxas cobradas 
nestes telefones são mais altas das que a dos telefones 
operados por cartões magnéticos. Em Israel, ligações 
internacionais podem ser feitas através de três Empresas 
Telefônicas diferentes:  Barak - Código de Discagem: 013 
1800-013013 ou 1838, Bezek - Código de Discagem: 
014 1-700-700000 ou 188 e  Kavei Zahav - Código de 
Discagem: 012 1-800-012012 ou 1822.  

Vale a pena comparar preços e verificar qual empresa 
oferece as taxas mais baratas para o país que você 
deseja ligar. Ao fazer ligações internacionais, digite os 
três números do código de discagem da Empresa (012, 
013, ou 014) seguidos pelo código do país, código de 
área e o número do telefone. Para ligações a cobrar para 
o Brasil, via Embratel, disque 180 949 45 50 ou 180 920 
55 55. Para utilizar seu celular em Israel, verifique com 
sua prestadora de serviços no Brasil se seu celular está 
habilitado para este país. As principais operadoras de 
Israel são Pelephone, Cellcom, e Orange. Os telefones 
celulares podem ser alugados de qualquer uma dessas 
companhias no Aeroporto Ben Gurion.

Foto: Noam ChenFoto: Noam Chen
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O valor da passagem das linhas de ônibus é razoável, 
os ônibus são confortáveis e normalmente possuem ar 
condicionado, e o serviço é regular e freqüente. Os 
bilhetes podem ser comprados em cabines na rodoviária 
central de cada cidade, ou diretamente com os motoristas. 
A maioria das linhas de ônibus não funcionam nos Shabat 
e feriados judaicos. O serviço termina às sextas-feiras à 
tarde e retoma no sábado à noite.  

Dicas de viagem

Compras e Isenções de Impostos: Existem inúmeras 
oportunidades de compras em Israel, nos shopping 
centers que se espalharam nas últimas décadas, incluindo 
o Shopping Malkha, um dos maiores do Oriente Médio, 
bem como mercados coloridos, bazares anuais, centros 
comerciais de rua, e lojas das grandes cidades. As 
ruas de Dizengoff, Shenkin, Herzl, Nakhlat Binyamin e 
Levinsky em Tel Aviv possuem várias lojas dedicadas a 
ítens específicos como: condimentos, vestidos de noiva, 
roupas, tecidos, móveis, presentes originais, acessórios 
de moda e galerias. Além de feiras de arte quinzenais 
em Nakhlat Binyamin no centro da cidade, bazares com 
estilistas de roupas e exposições de artesanato ao redor 
da zona portuária. Em Jerusalém, o histórico e reformado 
centro da cidade é repleto de cafés e lojas que vendem 
presentes e lembranças de viagem. A cidade de Haifa 
possui novos e amplos shoppings centers, como o “kastra” 
que possui o maior mural do mundo. 

Em Eilat, se destacam as compras de aparelhos elétricos 
importados e vestuário. Em geral, comprar em Eilat é 
significativamente mais barato desde que seus produtos 
foram isentos do VAT.

Lojas e Isenções de Impostos: O VAT de 15.5% é 
adicionado a todas as vendas e serviços e incluído no 
preço. Turistas que paguem por produtos e serviços em 
moeda estrangeira estão isentos, em alguns casos, do 
VAT (Valor do Imposto Agregado). Além disso, alguns 
estabelecimentos em Israel são registrados no programa 
do Ministério do Turismo para reembolso do VAT a 
turistas. Estes comerciantes são solicitados a informar 
seus clientes deste acordo, e fornecer a eles uma nota 
fiscal que deve ser apresentada no seu ponto de partida 
de Israel juntamente com a compra em uma sacola 
lacrada. O valor mínimo de compras qualificado para o 
reembolso do VAT é de $100 (incluindo VAT).

Gorjetas e Negociações: Em Israel há o costume de dar 
gorjetas, principalmente em restaurantes, em média de 
12%, quando o serviço não está incluído na conta. O 
mesmo ocorre com hotéis, guias e motoristas de taxi. 
Negociações podem ser feitas nos mercados ao ar-
livre, como parte da experiência, e agindo dessa forma 
irá conseguir um desconto no preço. Por outro lado, os 
lojistas, em sua maioria, não estão abertos a negociações. 

Compromissos no Brasil: É importante não marcar 
compromissos importantes para o dia do retorno. Atrasos 
de voos por problemas técnicos, meteorológicos e outros 
podem ocorrer.

Foto: Noam Chen
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Localidade Primeira Primeira Superior Semi-luxo Luxo

Tel Aviv Grand Beach
Metropolitan
Mercure B&P

Crowne Plaza
Dan Panorama

Carlton
Sheraton
TelAviv

Hotel Kibutz* Hotel Kibutz
Hotel Kibutz
(Hab. Dlx)

Hotel Kibutz
(Hab. Dlx)

Hotel Kibutz
(Hab. Dlx)

Tiberiades* Royal Palace Golan
Rimonim Mineral

Leonardo
Ron Beach

Galei Kineret
Leonardo Plaza

Galei Kineret
Scots

Jerusalem Prima Park Jlm
Romonim Jlm

Grand Court
Leonardo Jlm

Dan Panorama
Crowne Plaza

(Hab. Dlx)

David Citadel
Mamilla

Eilat Central Park
Leonardo

Ceaser Eilat
Crowne Plaza
Dan Panorama

Herods
Royal Beach

Hotelaria prevista

Nos períodos de alta temporada e Festas, há a opção de que as pernoites sejam em Nazaré, ou Nahariya, ou Haifa, 
em vez de hotel kibutz ou hotel na Galiléia.
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Consulte as informações dos serviços/produtos antes da contratação.


