
 
 
 
 
 
 

 

MADRID E TERRA SANTA 
LIDERANÇA 

REV. MARCIO ARBEX 
IGREJA METODISTA EM CAMPO BELO – SÃO PAULO – SP 

 
 

Tel Aviv –   Cesárea – Haifa – Nazaré – Caná Da Galileia – Rio Jordão – Mar Da Galileia  

Tiberíades – Cafarnaum – Jericó – Mar Morto – Qunrã – Jerusalém – Belém – Madrid - Toledo 
 

***** SAÍDA 18/10/2020 – DURAÇÃO 14 DIAS ***** 
 

01° DIA – 18/10 (DOM) – SÃO PAULO / MADRID / TEL AVIV 
Jantar a bordo 
Apresentação ao Aeroporto Internacional de São Paulo e encontro com 
representante Set Tours para embarque em voo com destino a Tel Aviv, 
fazendo conexão em Madrid.  
 
02º DIA – 19/10 (SEG) – TEL AVIV  
Café da manhã e jantar no hotel em Tel Aviv. 
Chegada, recepção no aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação. Tempo livre 
para aproveitar a bela orla de Tel Aviv. 
 
03° DIA – 20/10 (TER) – TEL AVIV / CESARÉIA / MONTE CARMELO / TIBERIADES 
Café da manhã almoço e jantar.  
Início da viagem por Israel começando por uma breve panorâmica de Tel Aviv 
e visita a Jaffa, um bairro importante para os cristãos, onde Pedro esteve em 
casa de Simão “o curtidor”. Continuação para Cesárea Marítima e Monte 
Carmelo em um lugar chamado Muhraka, local das grutas do Profeta Elias e de 
onde teremos uma maravilhosa vista do Vale do Armagedon. Chegada em 
Tiberíades ao final da tarde. Acomodação.  
 
04º DIA – 21/10 (QUA) - TIBERÍADES / LAGO DE GENESARÉ / TABGHA / 
CAFARNAUM / NAZARÉ / CANÁ DA GALILÉIA / TIBERIADES 
Café da manhã, almoço e jantar.  
Manhã dedicada à vida pública de Jesus. Passeio em barco pelas águas do Lago 
de Genesaré que foi testemunha dos acontecimentos, Monte das Bem-
Aventuranças, local do Sermão da Montanha, Tabgha, local da pesca milagrosa 
e Cafarnaum com ruinas de uma Sinagoga cujas fundações são do tempo de 
Jesus. Pela tarde, visita a Nazaré, com vista do Monte do Precipício e Cana da 
Galileia, onde foi o primeiro milagre de Jesus. Retorno ao hotel passando pelo 
Rio Jordão. Acomodação.  
 
05º DIA – 22/10 (QUI) - TIBERÍADES / FONTE DE GEDEÃO / JERICÓ / QUNRÃ / 
MAR MORTO 
Café da manhã almoço e jantar.  
Saída para região do Mar Morto. No caminho, visita a Fonte de Gedeão, onde 
o Senhor escolhe os 300 para batalha, Jericó, cidade várias vezes citada na 
Bíblia, Qunrã onde viviam os Essênios e local onde foram encontrados os mais 
antigos manuscritos da Bíblia. Chegada ao Mar Morto ao final da tarde. 
Acomodação no hotel. 
 
06º DIA – 23/10 (SEX) - MAR MORTO / JERUSALÉM 
Café da manhã almoço e jantar.  
Manhã livre. Em horário estabelecido localmente, saída para uma aldeia 
beduína, uma experiência incrível no deserto. Após o almoço, seguiremos para 
Jerusalém, passando por Massada, símbolo de resistência dos Judeus frente 
aos Romanos (subida à montanha em teleférico). Através do deserto da Judéia, 
chegada em Jerusalém e acomodação no hotel. 
 
07º DIA – 24/10 (SAB) - JERUSALÉM  
Café da manhã almoço e jantar.  
Saída para o Monte das Oliveiras com a belíssima vista da cidade. Depois de 
algumas indicações, descida a pé do Monte passando pela Igreja da Lágrima 
(Dominus Flevit – o Senhor Chorou!), 

 Horto das Oliveiras conhecido como Getsemani. Atravessando o Vale de 
Josafá, visita ao Monte Sião com a Sala do Cenáculo e o Tumulo de Davi. Depois, 
visita ao Túnel de Ezequias. No final da arde, Muro das Lamentações e vista da 
Esplanada do Templo da época de Jesus (onde hoje está a Mesquita El Aksa e 
Domo da Rocha).  
 
08º DIA – 25/10 (DOM) - JERUSALÉM / BELÉM / JERUSALÉM 
Café da manhã, almoço e jantar.  
Viagem até Belém para uma breve visita panorâmica incluindo parada no 
Campo dos pastores. Retorno à Jerusalém e visita ao Museu Amigos de Sion e 
Museu do Holocausto. À noite, saída para assistir um lindo espetáculo ao ar 
livre de som e luz nas imponentes Muralhas de Jerusalém. Traslado ao hotel.  
 
09º DIA – 26/10 (SEG) - JERUSALÉM  
Café da manhã almoço e jantar.  
Saída para a porta dos Leões e entrada na cidade antiga. Visita a Piscina de 
Betesda (Probática), pretório de Pôncio Pilatos na antiga Fortaleza Antônia com 
o início da Via Dolorosa. Chegada ao Jardim da Tumba com o Sepulcro vazio. 
Tarde livre no Mercado Oriental com traslado ao hotel no final da tarde.  
 
10º DIA – 27/10 (TER) – JERUSALÉM / MADRID 
Café da manhã a bordo e jantar no hotel.  
Em horário estabelecido localmente, traslado ao aeroporto para embarque em 
coo com destino à Madrid. Chegada, recepção de representante e traslado ao 
hotel. Alojamento. 
 
11º DIA – 28/10 (QUA) – MADRID / TOLEDO / MADRID 
Café da manhã e almoço. 
Saída do hotel para passeio panorâmico com guia local de Madrid, 
percorrendo: Praça dos Toros, Praça de Espanha, Gran Via, Cibeles, Praça 
Maior, Palácio Real (externo), Castelhana, Estádio do Real Madrid, etc.  À tarde, 
visita a Toledo, antiga capital de Espanha. O passeio será em sua maioria a pé, 
caminhando pelas ruelas da cidade e entrando na Catedral (uma das mais belas 
da Europa). 
 
12º DIA – 29/10 (QUI) – MADRID 
Café da manhã e jantar no hotel.  
Saída vara visitar o interior do Museu do Prado com umas das mais belas 
coleções de pinturas do mundo, destacando-se:  Ticiano, Diego Velásquez, El 
Greco, Francisco Goya, Hieronymus Bosh, Giambattista Pittone, Nicolas 
Poussin, Pieter Brueghel, Rembrandt, Sandro Botticelli, Tintoretto e muitos 
outros. Tarde livre. 
 
13º DIA – 30/10 (SEX) – MADRID / SÃO PAULO 
Café da manhã e jantar a bordo.  
Quartos disponíveis até às 11hrs. Traslado para o aeroporto será às 19:00. O 
tempo será livre a gosto pessoas. As malas poderão ficar guardadas no depósito 
do hotel. Traslado em embarque em voo com destino à São Paulo.  
 
14º DIA – 31/10 (SAB) – SÃO PAULO 
Café da manhã a bordo.  
Chegada em São Paulo. Após tramites legais de entrada, Fim de nossos serviços.  

 

 “Alegrei-me quando me disseram: Vamos a Casa do Senhor! ”  (Verso 1 do Salmo 122) 
 

SET VIAGENS E TURISMO – SÃO PAULO – SP – BRASIL – TEL 11  983123057 
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CONDIÇÕES GERAIS 
PREÇO INCLUI - Passagem aérea nos trechos do roteiro em classe econômica saindo de São Paulo / Hotéis categoria turística superior com banheiro 
privativo e apartamentos para duas pessoas. / Traslados com assistências / Guia acompanhante em Terra Santa, falando português ou espanhol 
(eventualmente) / Guia local em Madrid falando português ou espanhol (eventualmente) / Taxas de Embarque / Refeições conforme programa (refeições 
citadas no programa efetuadas a bordo de aeronaves não são responsabilidade da Agência) / Entradas conforme programa. / Maleteiros em Israel / 
Cartão de assistência ao passageiro (assistência médico-hospitalar para viagem) / Gorjetas a guias e motoristas / Kit viagem. 
 
PREÇO NÃO INCLUI - Bebidas e refeições que não constem no programa e feitas fora do horário e cardápio do grupo / Passeios opcionais. / Documentação 
pessoal (passaporte) / Maleteiros em Madrid / Extras de caráter pessoal (táxis, lavanderia, telefonemas etc.) / Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído. 

PREÇO DO PACOTE POR PESSOA (AÉREO + TERRESTRE) - VALORES EM DÓLARES AMERICANOS – (US$) 

SERVIÇO PREÇO EM DÓLARES 

EM QUARTO DUPLO OU TRIPLO 4.550,00 

Suplemento para ficar sozinho (a) em um quarto 1.039,00 

Número mínimo de passageiros para os preços acima  20 

Valores válidos para passageiros saindo de São Paulo – Aeroporto de Guarulhos (outras cidades, favor consultar)  

 
1 - FORMAS DE PAGAMENTO 
Opção 1 – A vista (pagamento total de uma vez ao câmbio do dia). 
Opção 2 – Parcelado nos meses que antecedem o embarque com prazo 
final para 18/09/2020 através de depósitos bancários. 
Opção 3 – Taxa de inscrição de USD 200 + depósito total do restante até 
18/09/2020. 
Opção 4 – Com cartão de crédito internacional em até 04 parcelas sem 
juros (visa e mastercard) ou até 10 com juros (conforme tabela abaixo ao 
câmbio do dólar do dia em que passar o cartão. 
Condições de pagamento poderão sofrer alteração sem prévio aviso em 
razão de mudanças econômicas em nosso país. 
2 - PARCELAMENTO NO CARTÃO (ao câmbio do dia que passa o cartão) 

01 Parcela de US$4.550,00 s/juros 06 parcelas de US$ 833,93 c/juros 

02 Parcela de US$ 2.275,00 s/juros 07 parcelas de US$ 725,87 c/juros 

03 Parcela de US$ 1.516,67 s/juros 08 parcelas de US$ 639,87 c/juros 

04 Parcela de US$ 1.137,50 s/juros 09 parcelas de US$ 576,03 c/juros 

05 parcelas de US$ 993,27 c/juros 10 parcelas de US$ 526,21 c/juros 

3 – PREÇOS - Os preços foram calculados em DÓLARES e podem variar em 
função da data da cotação e /ou algum evento especial, bem como, 
quando for o caso em razão da variação ou aumentos autorizados pelas 
entidades competentes (exemplo: tarifas aéreas).  
Os mesmos foram calculados para grupo mínimo (indicado no quadro de 
preços) de passageiros viajando juntos nas datas do roteiro. Caso não se 
atinja o número necessário, o passageiro será informado da diferença de 
preço a ser complementada, dando ao mesmo a opção de desistência sem 
ônus. 
4 – AÉREO - Por tratar-se de tarifas promocionais para grupo, o passageiro 
ficará sujeito aos voos e datas do grupo conforme folheto. No entanto, a 
Agência se prontifica a consultar a Cia Aérea caso o mesmo desejar alterar 
a data de retorno. 
5 - EMISSÃO DE BILHETES - Os bilhetes aéreos serão emitidos tão logo o 
grupo se forme e a inscrição do participante no pacote autoriza a Agência 
a emitir o bilhete a qualquer momento sem prévia autorização. 
6 - DOCUMENTO NECESSÁRIO - Para brasileiros é necessário passaporte 
com validade mínima de 06 meses (contando a partir do termino da 
viagem deste folheto).  Para estrangeiros além do passaporte válido por 06 
meses é necessário RNE válido e original. 
A Agência poderá auxiliá-lo (a) na aquisição do passaporte, porém, não se 
responsabiliza por problemas com documentação. 
7 – VISTOS - Neste roteiro, para portadores de passaporte brasileiro, não 
será necessário visto consular. Outras nacionalidades, favor consultar. 
8 – VACINA - Não é necessária vacina.  
9 – ALTERAÇÕES -Os horários de voos, tarifa aérea utilizada e os dias de 
visitas, estão sujeitos à alteração sem prévio aviso em função de eventuais 
acontecimentos alheios a nossa vontade.  
10 – RESERVAS - As reservas são limitadas e serão preenchidas por ordem 
de chegada. Tao logo o grupo se forma, não serão mais aceitas inscrições. 
11 - INSCRIÇÃO E PAGAMENTOS - A inscrição será efetuada somente com 
o preenchimento da ficha de inscrição onde consta o contrato (fornecida 
pela agência) e pagamento da taxa de inscrição de US$ 200,00 (dedutível 
do valor total). O restante do pagamento deverá ser efetuado até 30 dias 
antes do embarque, ao CÂMBIO TURISMO do dia. Favor consultar o câmbio 
no dia do pagamento pelo site www.settours.com.br ou pelo telefone 11 
31295105. Em hipótese alguma será aceito outra moeda que não o real 
para pagamento desta viagem. 
12 – CANCELAMENTO - Entende-se por cancelamento a desistência, 

voluntaria ou não, da viagem e/ou do serviço contratado, bem como 
alteração de datas.  
Solicitações de cancelamento de serviços contratados deverão ser feitas 
por escrito e as penalidades serão aplicadas segundo a antecedência com 
que forem comunicadas à Set Viagens e Turismo. A Set Viagens efetuará o 
reembolso calculado sobre o total efetivamente recebido, excetuando-se 
despesas administrativas e valores já pagos aos fornecedores. 
Na ocorrência de alguma das hipóteses mencionadas, serão deduzidas as 
seguintes despesas administrativas do valor total do pacote turístico, cujo 
prazo será contado da data do início da viagem, na seguinte proporção: 
- Com 30 (trinta) dias ou mais: 10% (dez por cento); 
- Com 29 (vinte e nove) dias até 21 (vinte e um) dias: 15% (quinze por 
cento); 
- Com menos de 20 (vinte) dias da data do início da viagem será aplicada a 
despesa administrativa de 20% (vinte por cento), bem como despesas ou 
penalidades cobradas por fornecedores de transporte aéreo, marítimo e 
rodoviário, receptivos, hotéis e outros serviços, devidamente 
comprovadas perante a Embratur e autorizadas pela mesma, pois a 
Contratada é somente intermediária na contratação de serviços turísticos, 
dependendo de terceiros para sua efetiva execução. 
Ocorrendo desistência do turista, em qualquer fase ou etapa da viagem 
após seu início ou da não utilização de qualquer serviço confirmado, não 
haverá devolução de valores 
13 - DIVISÃO DE QUARTOS - O passageiro que se inscrever sozinho, ficará 
em quarto duplo caso exista alguém na mesma situação. Se não houver 
outro passageiro para compartilhar o apartamento, o mesmo será 
acomodado em quarto individual, devendo, portanto, pagar a diferença 
por este serviço (conforme preço indicado acima).  
14 – CONCORDÂNCIA - Ao efetuar a inscrição, o passageiro declara 
concordar com todos os termos e condições gerais deste folheto que 
atendem aos princípios do código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo 
do previsto em Deliberação Normativo EMBRATUR 161/85, que regula as 
relações entre as agências de viagens e os usuários de seus serviços.  
15 - FOLHETOS SET VIAGENS N. 020/2020 - Este folheto foi elaborado em 
outubro/2018 substituindo e anulando qualquer outro folheto deste grupo 
feito anteriormente. 
16 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 
Banco ITAÚ (341) – Agência 0252 - Conta Corrente 82494-1 
Titular: Set Tours Viagens e Turismo Ltda. 
CNPJ 10.521.214/0001-67 
Obs. É fundamental que avise a agência quando depositar qualquer valor 
em nossa conta. 

INFORMAÇÕES 

IGREJA METODISTA EM CAMPO BELO 
TEL (11) 5543-2680 

 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – INFORMAÇÕES – RESERVAS 

SET TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA 
São Paulo – SP 

(11) 983123057/ (11) 981607694 / (11) 988130258 
joaoalvaro@settours.com.br  

koio@settours.com.br  

www.settours.com.br 
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