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1º DIA - 30/08/2022 (TER) – SALVADOR/ SÃO PAULO
Comparecimento ao Aeroporto Internacional de Salvador 
para embarque com destino a São Paulo (Guarulhos). 

2º DIA - 31/08/2022 (QUA) – SÃO PAULO /DUBAI 
(HOTEL NO AEROPORTO)
Chegada, em horário previsto, embarque com destino a 
Dubai. Chegada a Dubai, recepção no aeroporto e traslado 
ao hotel para acomodação. (Hotel no Aeroporto)

3º DIA - 01/09/2022 (QUI) - DUBAI / AMMAN 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado,  embarque 
com destino a Amman. Chegada a Amman, recepção, 
traslado ao hotel para acomodação. Almoço e Jantar 
incluído (sem bebidas).

4º DIA - 02/09/2022 (SEX) – AMMAN 
Café da manhã no hotel. Logo após, saída para passeio 
panorâmico pelos principais atrativos da cidade. Durante 
as visitas, será possível apreciar o contraste entre a parte 
antiga da cidade, com seus bazares e edifícios históricos, e a 
área moderna, onde ficam os edifícios contemporâneos. Ao 
final, retorno ao hotel para acomodação. Almoço e Jantar 
incluído (sem bebidas).

5º DIA - 03/09/2022 (SÁB) – AMMAN / MADABA / 
MONTE NEBO / PETRA 
Café da manhã no hotel. Saída com destino à fascinante 
cidade de Petra. No percurso, visita à incríveis atrações, 
iniciando pela cidade de Madaba, também conhecida 
como a “Cidade dos Mosaicos” e citada como Moabite na 
Bíblia. Continuação até o Monte Nebo, importante ponto 
de peregrinação por ser o local onde Moisés avistou a terra 
prometida de Canaã, há mais de 3 mil anos. Sua localização 
privilegiada proporcionará ainda belíssimas vistas que 
incluem o Mar Morto, o rio Jordão, Belém e Jerusalém. Na 
sequência, prosseguimento em direção a Petra. Chegada 
ao hotel para acomodação. Almoço e Jantar incluído (sem 
bebidas).

6º DIA - 04/09/2022 (DOM) – PETRA 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado saída 
para City Tour. Hoje o dia será dedicado à contemplação de 
inúmeras maravilhas que deram a Petra o título de Patrimônio 

Mundial pela UNESCO e uma das Sete Maravilhas do Mundo. 
Esculpida nas rosadas rochas que formam a região, Petra 
abrigou o extinto povo Nabateu e foi importante ponto de 
rotas comerciais ao longo de sua história milenar. O passeio 
pela cidade incluirá seus mais importantes e representativos 
monumentos, como os Túmulos Reais e o grandioso Tesouro 
Al Khazneh, um dos atrativos mais famosos e visitados de 
Petra. Ao final do passeio, retorno ao hotel. Almoço e Jantar 
incluído (sem bebidas).

7º DIA - 05/09/2022 (SEG) – PETRA / WADI RUM / 
MAR MORTO 
Café da manhã no hotel. Seguiremos com destino ao Mar 
Morto, durante o percurso faremos uma parada no fascinante 
e intocado deserto de Wadi Rum, também conhecido como 
“Vale da Lua”, para passeio com duração aproximada de 
02 horas em veículo 4x4 conduzido pelo povo beduíno, 
excelentes conhecedores da região. Assim como Petra, Wadi 
Rum consta na lista dos Patrimônios Mundiais da UNESCO e 
deve esse título não apenas às suas impressionantes dunas, 
cavernas, desfiladeiros e arcos rochosos, mas também pelo 
legado cultural que ilustra a evolução de atividades humanas 
na região. Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

8º DIA - 06/09/2022 (TER) – MAR MORTO / 
FRONTEIRA SHEIK HUSSEIN / TIBERIADES 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, 
seguiremos em ônibus privativo em direção a ponte 
Allenby, fronteira natural que separa Israel da Jordânia. 
Cumpridas as formalidades de imigração, já em território 
Israelita, seguiremos em direção a Tiberiades. Chegada e 
acomodação. Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

9º DIA - 07/09/2022 (QUA) – TIBERÍADES / 
CAFARNAUM / RIO JORDÃO / MONTE DAS BEM 
AVENTURANÇAS / TABGHA / TIBERIADES 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para conhecermos 
os Lugares Santos nas margens do Lago de Tiberíades 
(Mar da Galiléia). Iniciamos pela aldeia de Cafarnaum, 
onde visitamos as ruínas da casa da sogra de Pedro e a 
antiga Sinagoga onde Jesus pregou. Continuamos ao Monte 
das Bem Aventuranças, local do Sermão da Montanha. 
Prosseguimento a Tabgha onde aconteceu o milagre da 
multiplicação dos pães e dos peixes e a igreja do Primado 
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de Pedro. Travessia de barco no Mar da Galiléia e renovação 
das promessas batismais com o Padre. Retorno a Tiberíades. 
Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

10º DIA - 08/09/2022 (QUI) – TIBERÍADES / BASILICA 
DA ANUNCIAÇÃO/ CANÁ DA GALILÉIA/ NAZARÉ/ 
MONTE CARMELO/ HAIFA/ JAFFA/ JERUSALÉM 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída com destino a Jaffa, 
antiga cidade portuária marcada pela presença de Pedro e do 
profeta Jonas, hoje uma colônia de artistas. Prosseguimento 
para Haifa pela antiga estrada litorânea Via Maris. Subida ao 
Monte Carmelo, cenário da atuação do profeta Elias. Visita 
ao Mosteiro dos Carmelitas e a panorâmica de Stella Maris. 
Continuando em direção à Nazaré passaremos por Caná 
da Galiléia das Bodas de Caná, onde aconteceu o primeiro 
Milagre de Jesus. Chegada a Nazaré, cenário da infância e 
adolescência de Jesus. Visita à Basílica da Anunciação e à 
Carpintaria de São José. Prosseguindo viagem, em ônibus, 
chegada a Jerusalém para acomodação no hotel. Almoço e 
Jantar incluído (sem bebidas).

11º DIA - 09/09/2022 (SEX) – JERUSALEM / 
MONTE SCOPUS / MONTE DAS OLIVEIRAS/ HORTO 
GETSEMANI / BASILICA  DA AGONIA / MURO DAS 
LAMENTAÇÕES / JERUSALEM 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, início da visita à 
Jerusalém, passando pelo Monte Scopus rumo ao Monte das 
Oliveiras com a Capela da Ascensão, a Igreja do Pater Noster 
com vista panorâmica da cidade e descida a pé do Monte 
das Oliveiras para chegar ao Horto do Getsêmani, onde se 
encontra a Basílica da Agonia. Continuação ao Muro das 
Lamentações. À tarde, visita ao Monte Sião para conhecer 
o Cenáculo, lugar da última ceia de Jesus, o Túmulo do Rei 
David e a Basílica da Dormição de Maria. Ao final, retorno ao 
hotel. Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

12º DIA - 10/09/2022 (SÁB) – JERUSALEM/ BELEM 
/ EIN KAREN/ MEMORIAL DO HOLOCAUSTO / 
JERUSALEM 
Café da manhã no hotel. Começaremos o dia com visita a 
Belém, cidade do nascimento de Jesus. Veremos a Igreja 
e a Gruta da Natividade, Gruta de São Jerônimo e Basílica 
de Santa Catarina. Retorno a Jerusalém para conhecermos 
a parte ocidental e nova da cidade. Visita à Maquete de 
Jerusalém, ao Memorial do Holocausto, ao grande candelabro 
na frente do Knesset e o Parlamento do Estado de Israel. 
Retorno ao hotel. Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

13º DIA - 11/09/2022 (DOM) – JERUSALEM/ 
VIA DOLOROSA / SANTO SEPULCRO/ MONTE 
CALVARIO/ MASSADA /JERUSALEM/ 
Café da manhã no hotel. Hoje finalizaremos nossa, visita a 
Jerusalém com o percurso da Via Dolorosa até o Golgotá e o 
Santo Sepulcro. Entrada pela Porta das Ovelhas, o tanque de 
Bethesda, a Igreja de Santa Ana, a Capela da Flagelação e a 
chegada ao Monte do Calvário. Na sequência, saída através 

do vale do rio Jordão em direção à Massada, belíssima 
fortaleza natural declarada Patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO. Ao final, retorno ao hotel. Almoço e Jantar 
incluído (sem bebidas).

14º DIA - 12/09/2022 (SEG) – JERUSALEM / 
EMAUS/ TEL AVIV 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, 
prosseguiremos, em ônibus, para Tel Aviv, No trajeto, breve 
parada, se possível, para visitarmos Emaús e fortaleceremos 
nossa fé, acreditando que Jesus vive, nos acompanha e nos 
protege. Chegada a Tel Aviv e acomodação no hotel. Almoço 
e Jantar incluído (sem bebidas).

15º DIA - 13/09/2022 (TER) – TEL AVIV/ DUBAI 
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado 
ao aeroporto de Tel Aviv, para embarque com destino a 
Dubai. Chegada a Dubai, recepção e traslado ao hotel para 
acomodação.

16º DIA - 14/09/2022 (QUA) – DUBAI 
Café da manhã no hotel. Pela Manhã, saída para city tour 
panorâmico pelas principais atrações de Dubai. Passeio pelo 
Souk Madinat Jumeirah, um complexo de entretenimento 
que inclui um souk árabe tradicional (mercado) com muitas 
lojas, restaurantes e bares. Em seguida, avistaremos o Burj 
Al Arab Hotel (mundialmente famoso pelo seu formato de 
vela de barco que se tornou símbolo da cidade) e Zabell 
Palace (palácio do Sheik). Na sequência, veremos também
o Burj Khalifa (vista externa). Logo após, passaremos pela 
Palm Jumeirah, imensa ilha artificial em formato de palmeira 
onde está localizado o suntuoso Atlantis Resort; breve parada 
para foto.  A noite sugerimos um incrível jantar num cruzeiro 
pela Baía Marina.  Retorno ao hotel para acomodação.

17º DIA - 15/09/2022 – (QUI)  DUBAI 
Café da manhã no hotel.Dia livre para atividades 
independentes. 
Pela manhã sugerimos o passeio opcional Miracle Garden 
e o frame. A tarde, sugerimos como opcional, um Safári no 
deserto com jantar, conhecendo as dunas de Dubai em um 
4x4, para fotografar e observar o pôr do sol,  A excursão 
continuará até chegar ao tradicional acampamento 
beduíno, onde nos oferecerão um jantar (churrasco), sob 
as estrelas, com entretenimento ao vivo para desfrutar de 
uma noite animada, com dança do ventre. Retorno ao hotel 
e acomodação.

18º DIA - 16/09/2022 – (SEX) DUBAI/ SÃO PAULO/ 
SALVADOR
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, traslado ao 
aeroporto de Dubai para embarque com destino a Salvador 
(Via São Paulo). Chegada em Salvador e fim dos nossos 
serviços, Até breve!

Obrigado  por viajar com a Lobotur



CONTRATO DE VIAGEM CONDIÇÕES GERAIS 

PARTE TERRESTRE BASE 20  (PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES)

PARTE TERRESTRE BASE 30  (PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES)

ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL

ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL

 A PARTIR DE U$D 5.390,00

 A PARTIR DE U$D 4.990,00

 A PARTIR DE U$D 4.090,00

 A PARTIR DE U$D 3.788,00

ACOMODAÇÃO DUPLO

ACOMODAÇÃO DUPLO

EU , ___________________________________________________________________________________________________ DECLARO HAVER LIDO E ACORDADO COM O ACIMA 
DESCRITO, BEM COMO, AUTORIZO DESDE JÁ A RESERVA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.
SALVADOR, _______/_______________________/________    _____________________________________ / Nº RG ________________________   |  __________________________

• Assistência no aeroporto desde Salvador;
• Passagem aérea em classe econômica voando LATAM e EMIRATES;
• Traslados: aeroporto/hotel/aeroporto;
• Hospedagem em hotéis de Categoria 4* (quatro estrelas);
• Jordânia e Israel: Café da manhã, Almoço e Jantar (sem bebidas);
• Dubai: Café da manhã;
• Guias locais falando português ou espanhol; 
• City tour panorâmico e todas as visitas conforme no itinerário;
• Assistente Lobotur durante toda a viagem para um grupo mínimo de 
  pagantes conforme selecionado;
• Kit de viagem;
• Correio LOBOTUR;
• Celebração de Missas.

•Taxa de Turismo;
•Taxas em geral: Governamental; Administrativa; Excesso de bagagem; Entre outras.
• Maleteiros em geral (portos, aeroportos, etc).
• Passeios opcionais e/ou sugeridos.
• Despesas com documentação pessoal (Gastos com passaportes e vacina).
• Pernoites e refeições que excedam os programados quando for o caso.
• Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (telefonemas, lavanderia, bar, frigobar, 
  restaurantes,  sauna, ginástica, filme  de televisão à cabo e outros);
• Traslado de chegada e/ou saída em data ou horário diferente do grupo.
• Gorjetas em geral para guias, motoristas, garçons, entre outros;
• E TUDO QUE NÃO ESTIVER EXPRESSAMENTE MENCIONADO COMO 
    INCLUÍDO NO PROGRAMA.

PARTE TERRESTRE: Entrada de 20% + saldo em 09X nos cartões de crédito (exceto Hipercard) 
ou Parcelamento em Boleto (Obs: Para boleto, a compra deve estar totalmente quitada até 30 
dias antes do início da viagem. Sendo que, conforme avança o tempo/mês consequentemente 
reduz o número do parcelamento).
SEGURO VIAGEM: Em até 6 X sem juros nos cartões de crédito.
PARTE AÉREA: 12x nos cartões de crédito (exceto Hipercard).
Obs.: A taxa de embarque será acrescida na primeira parcela.

PREÇOS E TAXAS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

CONDIÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

• PASSAPORTE VÁLIDO COM DATA DE EXPIRAÇÃO SUPERIOR A 06 MESES.
• Certificado Internacional da vacina Febre Amarela, deve ser providenciado até 11 dias 
antes do embarque e outras vacinas solicitadas.
• Teste RT-PCR negativo ou não reagente para COVID-19.
• Certificado de imunização total da COVID-19. 
• Os passageiros terão a inteira responsabilidade de atender as exigências legais quanto 
à apresentação das vias originais e em bom estado de conservação dos documentos 
necessários para esta viagem. A LOBOTUR não terá qualquer responsabilidade caso o 
embarque seja impedido pelas autoridades em função de problemas na documentação 
dos passageiros.

01- O ORGANIZADOR declina-se de toda responsabilidade por qualquer dano e 
inconveniência que o turista ou seus haveres sofram por: guerras, greves, atrasos 
e antecipações nos horários que nossos programas incluem, incidentes e suas 
consequências, anormalidades, roubos, danos e extravios de bagagem e objetos 
pessoais, qualquer que seja a causa que os tenha determinado durante as viagens 
aéreas, marítimas - fluvial, terrestres e etc. Todas as despesas provenientes de ditas 
causas correrão por conta do turista;
02- O ORGANIZADOR não responde por atrasos, antecipações ou mudança de 
horários e cancelamentos das excursões e vôos decorrentes de condições atmosféricas, 
pandemicas ou todas e quaisquer catástrofes naturais, tais como, tempestades, nevascas, 
tormentas, terremotos, maremotos, ciclones, avalanches, tornados, furacões e descargas 
de vulcões, bem como decisões governamentais, atos de terrorismo, passeatas, feriados 
locais, roubos, furtos, quedas, acidentes, decisões das empresas aéreas e falência dos 
prestadores de serviços.
03- A BAGAGEM e qualquer outro objeto de propriedade do turista, que os mesmos 
levem consigo, viaja, sempre e em qualquer lugar sob a custódia do passageiro por 
sua conta e risco, já que não estão incluídos no contrato de transporte. Portanto, a 
organização não se responsabiliza por qualquer dano ou perda que sofrerem seus 
pertences;
04- O ORGANIZADOR declina-se ainda de toda a responsabilidade por qualquer 
deficiência em todo o serviço prestado por terceiros: Cias Aéreas, marítimas-fluviais, 
terrestres, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, etc. sendo unicamente 
intermediário entre os Passageiros e as Entidades ou pessoas acima mencionadas;
05- O ORGANIZADOR recomenda sempre a compra de um cartão de assistência 
internacional (Seguro de Viagem). Quando não incluído no programa escolhido, o 
passageiro deverá comprar um cartão no ato de inscrição da viagem e estará sujeito 
as Condições Gerais do Seguro de Viagem que excluem a cobertura de doenças 
físicas, psíquicas, mentais e pré-existentes em sentido amplo. Despesas adicionais não 
cobertas pelo cartão de assistência internacional (Seguro de Viagem), serão de inteira 
responsabilidade do mesmo. Neste caso, o ORGANIZADOR não responde com qualquer 
participação na assistência ou complemento do Seguro de Viagem. Se o passageiro, de 
alguma forma, prejudicar bom andamento da excursão e dos demais usuários, poderá 
ser desligado da mesma, sem qualquer devolução ou indenização.
06- QUANDO O TRANSPORTE se efetuar em ônibus, em caso de acidente, o turista se 
submete à legislação da nação onde o veículo estiver matriculado e com a moeda legal 
do dito país; 
07- O PAGAMENTO das indenizações fica a cargo sempre e unicamente da Companhia de 
Seguros. AO ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima especificado implica, automaticamente 
na concordância às Condições Gerais e cancelamento ora estabelecidas.

Cada passageiro terá direito a transportar até 01 (hum) volume com no máximo 23kg 
cada. No entanto, podem variar sem prévio aviso de acordo com as Cias Aéreas. 

PASSAGEIRO LOBOTUR

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM:

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FRANQUIA DE BAGAGEM

CONDIÇÕES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Em caso de eventual cancelamento da viagem, que anteceda aos períodos 
especificados abaixo, uma multa no valor de U$D 300,00 (trezentos dólares) 
será rigorosamente aplicada independente de qualquer motivo apresentado.
Nos períodos estabelecidos as multas de cancelamento serão as seguintes:
Até 120 dias antes do embarque ………………………………  40% do valor total
De 119 a 89 dias antes …………………………………………………60% do valor total
De 88 a 60 dias antes ………………………………………………… 80% do valor total
Menos de 59 dias antes do embarque ………………..............100% do valor, que implica 
na perda total dos serviços, sem condições de reembolsos ou compensações 
pelos serviços não utilizados independentes dos motivos apresentados.
OBS.: Em todos os casos se o passageiro estiver dividindo o apartamento 
com outro que não cancelar a reserva, o primeiro terá que descontar do seu 
reembolso, além das outras multas e taxas, a diferença de preço na acomodação 
do passageiro que irá viajar, salvo se for conseguida a sua substituição por outro 
passageiro pagante. 
Em caso de cancelamento da viagem, o reembolso será feito ao câmbio 
do dia do pagamento efetuado, no ato da compra (na agência). 
*Taxas administrativas do cartão de crédito. | * Taxas de impostos de remessa IOF. 

CANCELAMENTO

A operadora se reserva ao direito de alterar a ordem do percurso, modificar horas de saída, 
substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de similar categoria sem nenhuma cobrança 
ou devolução financeira.
OBS: O alojamento nos hotéis obedece, regra geral, ao critério internacional de horário 
de entrada (check-in às15:00hs) e horário de saída (check-out às 10:00h).
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PARTE AÉREA (PREÇOS POR PESSOA EM DÓLARES)

TAXA DE EMBARQUE
 A PARTIR DE U$D 445,00 A PARTIR DE U$D 1.001,00

CLASSE ECONÔMICA

 A PARTIR DE USD 165,00VALOR DO SEGURO POR PESSOA

“PARA PASSAGEIROS ATÉ 69 ANOS DE IDADE SEGURO DE VIAGEM COM COBERTURA 
DESPESA MÉDICO E OU HOSPITALAR DE US$ 60.000,00 (SESSENTA MIL DÓLARES) 
INCLUINDO COVID-19 VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR, CONFORME CONDIÇÕES 
DO SEGURO, ENTRETANTO OUTRO SEGURO DE VIAGEM, COM COBERTURA MAIOR, 
PODERÁ SER CONTRATADO PELO PASSAGEIRO. OBS:.  PASSAGEIROS COM IDADE 
SUPERIOR A 69 ANOS DE IDADE ACRÉSCIMO DE US$ 6,50 (SEIS DOLARES E CINQUENTA 
CENTS) POR DIA, CONSULTE-NOS SOBRE CONTRATAÇÃO. ESTE SEGURO NÃO COBRE 
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.”

SEGURO VIAGEM


