ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 • JADE TRAVEL Operador Turístico • NIPC 509127231 • CAP. SOCIAL €100.000 • CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADE.TRAVEL

ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: portugal - tel aviv - jerusalém
DIA 2: jerusalém (dia livre para visita opcional a massada e mar morto)
DIA 3: jerusalém (monte das oliveiras e cidade moderna)
DIA 4: jerusalém - belém - jerusalém (cidadeantiga.montesião,grutadanatividade)
DIA 5: jerusalém - galileia - rio jordão (local do baptismo) monte tabor (basílica da transfiguração) - galileia
DIA 6: galileia - cafarnaum - nazaré - galilea
DIA 7: galileia - tel aviv - portugal
Consulte em www.jade.travel a descrição completa dos itinerários.
Mínimo 02 participante. Cópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.

Excursão Opcional Massada e Mar Morto: 84€ por Pessoa
Oferta “Best Deal” válida para novas reservas efectuadas após 17/07/2013
Voos EL AL baseados em Classe “B”. Suplemento para outras Classes:
“O” 31€ / “G” 92€ / “L” 161€ / “V” 231€ / “B” 300€
Saídas em Época Baixa: 19/06-24/07+28/08
Saídas em Época Média: 31/07-14/08
Saídas em Época Alta: 21/08
Saídas em Época Extra: 25/09

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea desde Portugal em voos regulares da EL AL em
classe económica (Portugal/Tel Aviv e regresso) ˜ Taxas aéreas no
valor de 53€, sujeito a alteração até à data de emissão ˜ 06 noites
de Alojamento em hotéis da categoria seleccionada, em regime de
Meia Pensão (pequeno-almoço e jantar) ˜ Recepção, transferes de
entrada e saída ˜ 04 dias de visitas de acordo com o itinerário com
guia em língua espanhola (ou portuguesa se disponível) ˜ Entradas
nos locais de visita conforme descrição detalhada do itinerário
˜ Seguro de viagem Standard
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Taxas de saída do destino ˜ Gastos e extras pessoais ˜ Bebidas
às refeições ˜ Gratificações a guias e motoristas (pagas no destino)
˜ Despesas de reserva: 15€
NOTAS:
Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação podem ser consultados
na nossa página web www.jade.travel. Os hotéis previstos poderão ser substituídos por
outros de categoria igual ou superior. A descrição de itinerário apresentada é genérica,
estando sujeita a alterações que não afectem o conteúdo do programa.

