
 

 

FIM DE ANO  

De Jerusalém a Sharm El-Sheikh 
com 

Álvaro Figueiredo  

 

Este périplo leva-nos das ruas e bairros centenários do centro histórico de 
Jerusalém, e de Masada no Mar Morto, até ao deserto e montanhas do Sinai 
egípcio onde, do cume do Monte Sinai, o topo do mundo associado na 
tradição bíblica a Moisés e aos Dez Mandamentos, teremos oportunidade de 
assistir ao nascer do sol, antes de continuarmos para Sharm el-Sheikh, 
localizado no extremo sul da Península do Sinai, entre a imponente beleza das 
montanhas do deserto e as águas azuis e transparentes do Mar Vermelho. 

 

 

1º DIA – 27 de dezembro (4ª feira) – LISBOA / ISTAMBUL / TELAVIVE / JERUSALÉM 

Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 9h30 para formalidades de embarque num voo Turkish, com partida às 

11h30 com destino a Telavive – via Istambul. Após a chegada a Telavive (21h35) assistência pelos nossos serviços 

locais. Transfer para a cidade de Jerusalém. Alojamento no Hotel Notre Dame Center 4****. 

 

2º DIA – 28 de dezembro (5ª feira) - JERUSALÉM 

Após o pequeno almoço, saída para vista panorâmica do centro histórico de Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras, 

antes de proseguirmos para o Museu de Israel para visita a uma das melhores e mais compreensivas colecções 

arqueológicas do Médio Oriente. Continuamos depois para o Muro Ocidental da plataforma do Templo de Herodes, 

também conhecido como “Muro das Lamentações”, um dos locais de culto mais sagrados do judaísmo e o Haram el-

Sherif onde se situa o Santuário do Rochedo (Qubbat al-Sakhrah). Completado em 691 por ordem do Califa Omíada 

Abd al-Malik no sítio onde, segundo a tradição hebraica e islâmica, Abraão ofereceu o seu filho em sacrifício a Deus, 

o edifício marca também o ponto de partida da viagem noturna de Muhammad ao Paraíso. Almoço no Bairro Arménio, 

visita ao Santo Sepulcro e passeio pedonal pelos bairros do centro histórico da Cidade Antiga de Jerusalém.  

 

3º DIA –29 de dezembro (6ª feira) -  JERUSALÉM / MASADA / EILAT (Israel) / TABA (Egipto) 

Pequeno almoço no hotel e partida de Jerusalém em direcção ao Vale do Rift para visitar Masada. Localizada no 

extremo sul do Mar Morto, esta fazia parte de um complexo de residências fortificadas contruídas por Herodes o 

Grande (37 - 4 a.C.) em pontos estratégicos ao longo do Vale do Jordão e do Mar Morto. Masada é possivelmente a 

mais famosa devido à excelente preservação das fortificações e do palácio, e por ter sido o último reduto dos rebeldes 

judeus na Primeira Revolta contra Roma em 66-73 d.C. Do topo da montanha, onde se situa Masada, podemos ainda 

ver as estruturas de cerco romanas contruídas pelos legionários da legio X Fretensis liderados por Lucius Flavius Silva. 

Depois da visita continuamos para Eilat, no Golfo de Aqaba, para formalidades de fronteira entre Israel e o Egipto. 

Almoço e alojamento no Hotel Sofitel ***** em Taba, no Egipto.  
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4º DIA – 30 de dezembro (sábado) – TABA / DAHAB / SHARM EL-SHEIKH 

Pequeno almoço no hotel e saída em direcção a Sharm el Sheikh. Em caminho visita e almoço em Dahab, localizada 

no Mar Vermelho. Após o almoço em restaurante local, continuamos para Sharm el-Sheikh. Estadia em regime de 

tudo incluído no Hotel Steigenberger Alcazar 5*****. Em hora a combinar localmente saída em direcção ao interior 

da Península do Sinai para visita a Monte Sinai e Santa Catarina. 

 

5º DIA – 31 de dezembro (domingo) – SHARM EL-SHEIKH / MONTE SINAI / SANTA CATARINA / SHARM EL-SHEIKH 

Subida até ao topo de Monte Sinai, localizado a uma altitude de cerca de 2.285 metros; segundo a tradição bíblica a 

montanha encontra-se associada a Moisés, sendo por isso sagrada a judeus, cristãos e muçulmanos. Assistimos ao 

nascer do sol e descemos para o vale onde se localiza o Mosteiro de Santa Catarina. Depois do pequeno-almoço 

(breakfast-box), visitamos o mosteiro, construído entre 548-565 e dedicado a Santa Catarina que, segundo a memória 

cristã tardo-romana, terá sido martirizada por volta de 305, em Alexandria. O mosteiro possuí também uma magnifica 

colecção de ícones e manuscritos sagrados. Regresso a Sharm el-Sheikh. Estadia em regime de tudo incluído. Jantar 

de Reveilon no Hotel. 

 

6º DIA – 1 de janeiro (2ª feira) -  SHARM EL-SHEIKH 

Dia livre para atividades de caracter pessoal. Estadia em regime de tudo incluído. 

 

7º DIA – 2 de janeiro (3ª feira) - SHARM EL SHEIKH / ISTAMBUL / LISBOA  

Em hora a combinar localmente, transfer para o aeroporto de Sharm el Sheikh para formalidades de embarque no 

voo Turkish com partida prevista às 03h40, com destino a Lisboa – via Istambul. Chegada a Lisboa às 10h35.  

Fim da Viagem. 

 

 

 

 

 

PREÇOS POR PESSOA 

Hotel Quarto duplo Supl. individual 

Hotel Steigenberger Alcazar 5* – Quarto vista jardim 2.155€ 325€ 

Hotel Steigenberger Alcazar 5* – Quarto vista mar parcial 2.195€ 325€ 

Hotel Steigenberger Alcazar 5*– Quarto vista mar (limitados) 2.355€ 325€ 

Hotel Steigenberger Alcazar 5* – Quarto Deluxe (3 a 4 

quartos ligados por uma piscina) 
2.400€ 325€ 

Hotel Steigenberger Alcazar 5* – Junior Suite 2.950€ 835€ 

Hotel Steigenberger Alcazar 5* – Junior Suite com piscina 
privada 

3.135€ 890€ 

 

 

 

 

 

 

*Para partidas do Porto consulte-nos 
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SUPLEMENTOS OPCIONAIS PARA QUARTOS DE CATEGORIA SUPERIOR NO HOTEL 

SOFITEL EM TABA (preço por pessoa) 

Tipo de quarto Quarto duplo Quarto individual 

Quarto vista mar 20€ 40€ 

Quarto frente mar 30€ 60€ 

Quarto Plaza 40€ 80€ 

Júnior Suite 70€ 140€ 

 

 

O PREÇO INCLUI 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PREÇO NÃO INCLUI 

✓ Acompanhamento por parte de Álvaro Figueiredo 

durante toda a viagem 
✓ Acompanhamento por um elemento de Novas 

Fronteiras Viagens durante toda a viagem; 
✓ Passagem aérea em classe económica para per-

curso Lisboa / Istambul / Sharm El Sheikh / Istam-

bul / Lisboa, em voos regulares Turkish Airlines 

com direito a 1 peça de bagagem com 30 kg; 
✓ 6 noites de alojamento em regime de Tudo Inclu-

ído no Hotel Selecionado; 
✓ Jantar de fim de ano no hotel; 
✓  Excursão ao Monte Sinai e Mosteiro de Santa 

Catarina; 
✓ Almoço em Dahab ( bebidas não incluídas); 
✓ Todos os transportes como indicado no programa; 
✓ Guia local de expressão portuguesa; 
✓ Todas as visitas mencionadas no itinerário (devido 

a questões governamentais a ordem das visitas 

pode ser alterada mas todas serão garantidas); 
✓ Todas as entradas mencionadas no programa; 
✓ Todos os impostos aplicáveis; 
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 

montante de 239,0 € (à data de 15.09.2017 – a re-

confirmar e atualizar na altura da emissão da do-

cumentação); 
✓ Visto de entrada no Egito; 
✓ Seguro Multiviagens. 

 

 Opcional para subida ao Sinai de camelo – 25 Euros 

por pessoa; 
 Gratificações a guias; 
 Tudo o que não esteja como incluído de forma ex-

pressa; 
 Despesas de carácter particular designados como 

extras. 
 

 

NOVAS FRONTEIRAS 
Teresa Neves  
T: 210 536 596 
Email: teresa@novasfronteiras.pt 
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE 
1250-068 Lisboa 
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