
1º Dia – 13 Outubro (Qui.) – LISBOA / TEL AVIV
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Cumprimento das formalidades
de embarque assistidas pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem e partida
em voo directo TAP às 14h40 com destino a Tel Aviv. Chegada pelas 21h50. Assistência e transporte
para o Hotel Metropolitan 4*. Alojamento.

2º Dia – 14 Outubro (Sex.) – TEL AVIV / CESAREIA / HAIFA / STELLA MARIS / TIBERIAS (+- 175kms)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída do hotel para visita panorâmica da cidade de
Yafo-Tel Aviv. Esta jovem cidade às margens do Mediterrâneo tornou-se o motor industrial e
financeiro de Israel. Conhecida como a Cidade Branca de Tel-Aviv, foi declarada Património da
Humanidade pela Unesco. Continuação pela planície costeira até Cesareia, onde poderemos ver as
escavações da cidade cruzada, o porto romano, o aqueduto e o anfiteatro, que foi restaurado à sua
antiga glória e hoje é um local de shows. Em seguida, continuação para Haifa, e visita ao Monte
Carmel, e vista deslumbrantes dos Jardins Bahai, Stella Maris. Almoço durante as visitas. Instalação
no Hotel Royal Plaza 4*. Jantar e alojamento.

3º Dia – 15 Outubro (Sáb.) – TIBERIAS / ROSH HANIKRA / ACRE / TIBERIAS (+- 154kms)
Pequeno-almoço no hotel, e saída em direcção a Rosh Hanikra, localizado na Galileia Ocidental. Rosh
Hanikra é uma linda reserva natural, e aí iremos de teleférico até às Grutas esculpidas nas rochas
calcárias, formadas pela erosão do Mar Mediterrâneo sob uma rocha milenar que separa a fronteira
entre Israel e o Líbano. Continuação para Acre, uma cidade antiga, cercada por muralhas do séc. XVIII
e que estão praticamente intactas até aos dias de hoje. Visita às Muralhas, à Cidade Velha, à
Fortaleza, ao Banho Turco e ao Túnel dos Templários. Almoço em restaurante local durante as
visitas. Ao final da tarde, regresso ao Hotel. Jantar e alojamento.

4º Dia – 16 Outubro (Dom.) – TIBERIAS / BEITH SHEAN / JERICHÓ / MAR MORTO / JERUSALEM (+-
190kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Beith Shean, local arqueológico bem preservado
onde grande parte da cidade romana conseguiu sobreviver. Faremos a visita a esta antiga Cidade
Romana. Continuação para Jerichó, pela estrada do Vale do Jordão, visita ao Monte da Tentação e
ao Palácio de Hisham. Continuação para Jerusalém, passando pelo Mar Morto, onde teremos
oportunidade para nos banharmos nesta águas únicas (flutuando). Almoço em restaurante local
durante as visitas. Instalação no Hotel Lady Stern 4*. Jantar e alojamento.

5º Dia – 17 Outubro (Seg.) – JERUSALEM / YAD VASHEM / JERUSALEM (+- 20kms)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída para visita ao Museu de Israel, considerado
um dos melhores do mundo, é sem duvida o mais interessante do país. A sua extensa coleção abarca
desde os achados arqueológicos até à arte moderna israelense. Aqui poderemos ver o Santuário do
Livro, numa das alas do museu. Continuação para Yad Vashem, onde visitaremos o Museu do
Holocausto e ao Mercado Mahne Yahuda, onde teremos algum tempo livre. Almoço em restaurante
local durante as visitas. Regresso ao hotel ao final do dia, jantar e alojamento.

6º Dia – 18 Outubro (Ter.) – JERUSALEM / MASSADA / QUMRAN / JERUSALEM (+- 206kms)
Pequeno-almoço no hotel e saída em direcção a Massada, considerada Património Histórico da
Humanidade, é um lugar no meio do deserto da Judeia que carrega um passado muito rico em
história do povo judeu. Subida em teleférico até ao topo da montanha. Continuação por Qumran e
visita ao Parque Nacional Ein Gedi, um oásis localizado a oeste do mar morto, conhecido pelas suas
bonitas nascentes e rica diversidade de fauna e flora. Almoço em restaurante local durante as visitas.
Jantar e alojamento no hotel. DA10OT0690Israel3
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7º Dia – 19 Outubro (Qua.) – JERUSALEM / TEL AVIV (+-73kms)
Após o pequeno-almoço, saída em direcção ao Monte das Oliveiras, certamente um dos locais
mais emblemáticos por estar ligado aos lugares onde Jesus esteve com os seus discípulos.
Continuação para visita da Cidade Velha, onde se escondem monumentos incríveis, religião e uma
história emocionante. Iremos entrar na Cidade Velha através do Portão de Jaffa, um dos oito
principais portões das muralhas que cercam a Cidade Velha, é uma passagem antiga e a única
porta que se abre no lado oeste das paredes. Mesmo ao lado, podemos encontrar a área mais alta
da Cidade Velha, a cidadela (ou Torre de Davi) que agora abriga um museu. Numa área pequena
de Jerusalém, convivem quatro religiões, quatro culturas e quatro formas de entender o mundo.
Judeus, cristãos, árabes e arménios deram forma aos Quatro Bairros de Jerusalém. Iremos passar
por cada um destes bairros, quatro comunidades com uma personalidade muito marcada,
moldada pela sua forma de vestir, pela arquitectura das ruas e os sons e aromas que podem ser
sentidos no ar de cada bairro. Almoço em restaurante local durante as visitas. Visita ainda neste
dia à Capela da Ascenção, à Igreja do Santo Sepulcro, nunca esquecendo o Muro das
Lamentações.
Ao final do dia, regresso a Tel Aviv.
Jantar e alojamento no hotel.

8º Dia – 20 Outubro (Qui.) – TEL AVIV / LISBOA
Saída bem cedo e transporte em direcção ao Aeroporto Internacional de Tel Aviv. Formalidades de
embarque e partida às 05h05 em voo regular TAP com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às
09h00.

FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa Valor-base Taxas Valor Total Valor/ Mês* 

Em Quarto Duplo 2.536 € 120 € 2.656 € 332 €

Suplemento Quarto Individual 752 € 94 €

* = 8 mensalidades de 30 Junho’22 a 31 Janeiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 30 Junho 2022 

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição,
faltarem para o seu início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades.
Consulte-nos para informação detalhada.
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Serviços Incluídos:
✓ Passagem aérea em voo regular TAP para o percurso Lisboa / Tel Aviv / Lisboa, com direito ao transporte de 23 Kgs de bagagem

de porão;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 120 € (à data de 14.12.2021, sujeitos a reconfirmação)
✓ Transporte aeroporto / hotel / aeroporto com assistência;
✓ Autocarro privativo com ar condicionado conforme o itinerário;
✓ 07 noites de alojamento em hotéis 4*, os mencionados ou similares, incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa do almoço do 2º dia ao jantar do penúltimo dia, no total de 12 refeições (06 almoços em restaurantes locais +

06 jantares nos hotéis);
✓ Todas as visitas mencionada em autocarro privativo;
✓ Guia local em português ou espanhol;
✓ Entradas de acordo com o itinerário;
✓ 1 garrafa de água pequena por pessoa e por dia;
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento

e interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 14.12.2021;

✓ Gratificações a guias e motoristas.
✓ Isenção de visto para Israel (cidadãos portugueses).

Serviços não Incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuadas durante a

estadia, tais como bebidas às refeições, bagageiros, telefonemas, lavagem de roupa, etc..

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa) :
✓ Passaporte com validade mínima de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado digital de Vacinação completa Covid-19 e/ou teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data da

viagem).

OASIStravel - 03.06.2022

NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 01 Julho’22: 65€ por pessoa; de 02 Julho’22 a 01 Agosto’22: 30% do valor da viagem; de 02 a 19
Agosto’22: 50% do valor da viagem; de 20 Agosto a 05 Setenbro’22: 75% do valor da viagem; a partir de 06 Setembro’22 ou não comparência à data de
partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de
pagamento. A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)
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Massada


