NOVEMBRO DE 2022
PROJETO BAGAGEM INTERNACIONAL

MISSÃO ISRAEL
UNIFOR

1º DIA – Nov/2022 FORTALEZA/CONEXAO – Embarque
no aeroporto de Fortaleza com destino a Tel Aviv e
conexão.
2º DIA – Nov/2022 - CONEXAO/TEL AVIV – Chegada no
ponto de conexão e embarque com destino a Tel Aviv.
Desembarque em Israel ao final do dia. Recepção no
aeroporto e transfer para o hotel. Pernoite: Metropolitan
Hotel ****
3º DIA – Nov/2022 – TEL AVIV - Após café da manhã
saída em ônibus privado com ar condicionado e guia
falando português para visitas durante todo o dia:
Independence Hall, local palco da decisão do primeiro
primeiro-ministro de Israel, David Ben Gurion, em declarar
a independência contra a oposição expressa do
presidente dos EUA, Harry Truman, e seu secretário de
Estado, George Mashall; Holon: para aprender sobre o
trabalho do Save A Child's Heart, uma instituição única
que ofereceu cirurgia cardíaca para mais de 3.400
crianças na África, no Oriente Médio, em Gaza e na
Cisjordânia; Tour of Ancient Jaffa: a cidade das origens
bíblicas a partir da qual a moderna Tel Aviv cresceu.
Retorno ao hotel ao final do dia. Jantar e pernoite.
4º DIA – Nov/2022 – TEL AVIV/TEL LAQUIS/NEGUEV–
Após café da manhã no hotel, seguiremos para Tel Laquis,
local do cerco e conquista do general assírio Sannecerib
durante a revolta do rei judeu Ezequias, de Jerusalém, no
século VIII a.c. Dando continuidade, visitaremos uma base
da DIF em Tze'elim para um briefing detalhado por um
militar sobre os desafios éticos do combate de Gaza. Ao
término da visita, seguiremos para o deserto de Negev até
o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Ao longo do
caminho, discuta os desafios do manejo da terra e as
crescentes demandas das populações beduínas, um dos
maiores desafios sociais e de segurança de Israel. Jantar e
pernoite no David Resort hotel *****.

5º DIA – Nov/2022 - NEGUEV/JERUSALÉM/MONT
SKOPUS - Após o café, manhã para desfrutar o Mar
Morto e uma hora do SPA do hotel, além de tempo para
visitar a loja dos cobiçados cosméticos do Mar Morto. Às
11:00hs saída do hotel para visita a Massada, a fortaleza
dos zelotes para entender o contexto histórico e as
implicações do que aconteceu há quase 2000 anos.
Almoço no local. Após, seguiremos para Qumran, lar dos
essênios e local da descoberta dos Manuscritos do Mar
Morto. Continuação até Jerusalém, chegada ao final do
dia. Jantar e pernoite no hotel GRAND COURT ****.
6º DIA Nov/2022 - JERUSALÉM/MURO DAS
LAMENTAÇÕES/ESPLANADA
DO
TEMPO/VIA
DOLOROSA/JARDIM DA TUMBA - Após café da manhã,
saída para tour histórico em Jerusalém: Muro das
Lamentações, Esplanada do Templo, via Dolorosa, jardim
da tumba, portão de Jaffa, para conhecer melhor o
mercado de bugigangas, e fazer algumas compras.
Retorno ao hotel. Jantar incluso.
7º DIA Nov/2022 - JERUSALÉM/MONTE SIÃO/
CENÁCULO/
TORRE
DE
DAVI/MAQUETE
DO
TEMPLO/MEMORIAL DO HOLOCAUSTO - Após café da
manhã, saída para visitas: Monte Sião, onde está
localizado o CENÁCULO, local da última ceia, e o
PENTECOSTE; tumba do Rei Davi e a Cidadela.
Visitaremos em seguida o Museu do Livro e a maquete
de JERUSALÉM no tempo de Jesus. Seguiremos ao
Memorial do Holocausto. Retorno ao hotel ao final do dia.
Jantar e pernoite.
8º DIA – Nov/2022 - JERUSALÉM – Após café da manhã,
saída para visita a empresas Startups. Após o almoço,
continuação para o Vale do Rio Jordão e visita ao Bio-Bee
Biological Systems no Kibbutz Sde Eliyahu. uma das
principais empresas internacionais no campo de Manejo
Integrado de Pragas de Base Biológica. . Após a visita,
retorno ao hotel. Jantar e pernoite.

9º DIA – Nov/2022 – JERUSALEM/ TEL SAKI/ MAR DA
GALILEIA - Após o café da manhã, visita à incubadora
Jerusalém Venture Partners (JVP), onde a fusão de
tecnologia, criatividade e ação social ocorre em um
complexo. Viagem a Tel Saki, local da Batalha do Yom
Kippur em 1973, para compreender como uma minoria
de soldados israelenses pararam o avanço de um exército
sírio vastamente maior e melhor equipado. Ao final do dia,
passeio de barco e vista do pôr do sol no mar da Galileia.
Jantar e pernoite no hotel Sea of Galileia ****.
10º DIA – Nov/2022 – MAR DA GALILEIA/CESAREIA DE
HERODES/CONEXAO - Manhã livre para descansar e
aproveitar as comodidades do hotel e a cidade. Pela
tarde, exploraremos a complexa relação entre as
civilizações judaica e romana durante uma visita à antiga
capital de Cesareia construída pelo rei Herodes, às
margens do Mediterrâneo. Considere os desafios
enfrentados pelos judeus que viviam em uma cidade
predominantemente romana durante uma caminhada
guiada pelos vestígios do teatro, da pista de corridas, do
complexo de banheiros e do palácio desta magnífica
cidade. Tempo livre no porto de Cesaréia para o almoço
(não incluso). Logo Após, desfrutaremos de uma
degustação de vinhos na premiada Vinícola Tishbi, em
Binyamina. Ao término da visita, transfer ao aeroporto
para embarque em vôo de volta ao Brasil e conexão.
11º DIA – Nov/2022 – CONEXÃO/FORTALEZA
Chegada em Fortaleza. Fim dos serviços.

INCLUSO
Curso de
Empreendedorismo
Visitas a startups
Curso de empreendedorismo com foco no
desenvolvimento de autoconhecimento e competências
empreendedoras.
O módulo conceitual será aplicado a partir de conteúdo
digital. Durante a viagem o aluno participará de visitas
guiadas às startups para aplicação dos conhecimentos
obtidos.
A obtenção do certificado está condicionada a
participação de no mínimo 80% das visitas programadas e
apresentação de um relatório de viagem contemplando os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos.

www.rafascollege.com.br
BRASIL

AV. DOM LUÍS, 300, SALA 1220 E ANEXO
ALDEOTA / FORTALEZA/ CEARÁ / BRASIL
55 85 3458.1974

SIGA-NOS:

PORTUGAL

R. MAUEL TEIXEIRA GOMES, 5 TERRAÇO DA PONTE
SACAVÉM / CONCELHO LOURDES/ PORTUGAL

@RAFASCOLLEGE

SERVIÇOS INCLUSOS

SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

- CURSO DE EMPREENDEDORISMO.
- Parte aérea a partir de Fortaleza com as
taxas de embarque.
- 8 noites de hospedagem em Israel com
café da manhã e jantar todos os dias.
- Hotelaria 4 e 5 estrelas.
- Todos os transfers em ônibus privado de
luxo com ar condicionado.
- Guia falado português durante todo o
percurso.
- Todos os tours e visitas conforme a
programação.
- Seguro saúde.

- Despesas de caráter pessoal
- Refeições não incluídas na programação
- Passeios Opcionais
- City tax
- Gorjetas de guias e motoristas

INVESTIMENTO
VALOR POR PESSOA EM
APARTAMENTO DUPLO USD 4.250,00
FORMA DE PAGAMENTO:
- 14 x sem juros no boleto (outubro de 2021 a novembro de
2022)
- 16 x no cartão de crédito com juros de 1% ao mês
*Os valores em reais serão convertidos no câmbio do dia do
fechamento.
** O número de parcelas varia de acordo com o mês de adesão. O
valor total deve estar quitado antes do início da viagem.
*** Cambio será prefixado no momento do fechamento do Projeto.

OPERADORA OFICIAL:

PARCEIROS

MISSÃO OFICIAL

