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3ª Missão de Solidariedade com o Povo Palestino 
Comitê pelo Estado da Palestina Já – Brasil 

 
1º Dia – 25/03/14: 3ª feira – Apresentação às 21h no Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo.  
2º Dia – 26/03/14: 4ª feira – Embarque para Dubai pela Emirates, no voo EK 262 com chegada prevista as 22h55h 
(hora local de DUBAI). Pernoite em Hotel nessa cidade por conta da Emirates. 
3º Dia – 27/03/14: 5ª feira – Dubai / Amman / Ramallah: Saída às 6h para o aeroporto de Dubai. Embarque às 7h25 
no voo EK 901 com destino à Amã, Jordânia. Chegada prevista em Amã às 9h35 (hora local). Ônibus especial estará 
aguardando a delegação brasileira no aeroporto com apoio de operadores de turismo local conveniados com a 
Lynden. Rumaremos direto para a fronteira jordaniana com a Palestina, para atravessar a ponte Allenby e nos 
apresentarmos à imigração de Israel. Previsão de chegada ao hotel em Ramalláh por volta das 14h pelo menos. 
Entrada no Hotel Movenpick 5*. 
4º dia – 28/03/14: 6ª feira: Ramallah: Café da manhã no hotel, dia livre para atividades políticas a ser definida. 
5º dia – 29/03/14: sábado: Ramallah: Café da manhã no hotel, dia livre para atividades políticas a ser definida. 
6º dia – 30/03/14: domingo: Ramallah: Café da manhã no hotel, dia livre para atividades políticas a ser definida. 
Observação: a programação na Palestina está à cargo da Autoridade Palestina, mas ela incluirá seguramente uma 
visita a uma escola média, universidade, um hospital, sindicatos, organizações de mulheres, aldeia palestina, Muro da 
Vergonha entre outras atividades.  
7º dia – 31/03/14: 2ª feira – Ramallah / Jerusalém / Belém: Saída do Hotel às 8h para um tour de dia inteiro a 
Jerusalém e Belém com guia em espanhol ou português. Retorno a Ramallah, noite livre. 
8º dia – 01/04/14: 3ª feira: Ramallah / Sheik Hussein – Jerash – Petra: Saída do Hotel às 9h em direção à Sheikh 
Hussein, no lado jordaniano, assistência dos nossos agentes locais e continuação a Jerash, visita a cidade e seus 
monomentos e continuação à cidade histórica de Petra, patrimônio cultural da Humanidade. Pernoite no Movenpick 
Resort Hotel 5* e noite livre. 
9º Dia – 02/04/14: 4ª feira: Petra / Amman: Café da manhã no hotel e saida para visitar a cidade de Petra, uma das 
sete maravilhas do mundo. Continuação a Amman passando pelo mar morto. Chegada em Amman e hospedagem no 
Le Meridien Hotel 5*. 
10º Dia – 03/04/14: 5ª feira: Amman/ Dubai (hospedagem por conta da Emirates): Café da manhã no hotel e 
Saída do Hotel às 8h em direção ao aeroporto de Amã. Embarque no voo EK 902 com destino à Dubai Chegada 
prevista 15h10. Traslado ao Hotel, noite livre (por conta da Emirates). 
11º dia – 04/04/14: 6ª feira:  Saída do Hotel em Dubai às 7h para o aeroporto. Embarque no voo EK 261 às 8h35 
direto para o Brasil, com previsão de chegada em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Cumbica às 
16h30, hora local. Fim das atividades da 3ª Missão. 
 
Preços: Preço por pessoa em apartamento duplo: 10 vezes de 376,00 USD (à vista com desconto de 15% = USD 
3,196.00). Preço por pessoa em apartamento individual: 10 vezes de 437,00 USD (à vista com desconto de 15% = 
USD 3,714.00). 
 
Preço Inclui: 

• Passagem aérea promocional no trecho São Paulo/Amã/São Paulo voando Emirates. 
• Taxas de embarque no Brasil e Amã. 
• Visto de entrada a Jordânia. 
• Assistência nos aeroporto de Guarulhos e Amã 
• Assistência nas fronteiras de Jordânia e Israel. 
• Traslado aeroporto em Amã / Ramallah/ Aeroporto de Amã. 
• 5 noites de hotel 5* em Ramallah com café da manhã. 
• 1 noite em Petra no hotel 5* com café da manhã. 
• 1 noite em Amã no hotel 5* com café da manhã. 
• Transporte à disposição em Ramallah. Sem Guia. 
• Tour para Jerusalém e Belém com guia em espanhol. 
• Tour a Jerash. 
• Tour com pernoite em Petra. 
• Seguro viagem. 
• Bolsa de viagem Lynden. 
 
Preço Não Inclui: Taxas de saída e entrada para palestina, despesas de ordem pessoal tais como telefonemas, fax, 
lavanderia, bebidas de qualquer natureza e tudo que não consta como incluso no roteiro.  As condições gerais 
encontram se a disposição na nossa sede. Preços calculados em dólar americano, por pessoa sujeitos a mudança 
sem prévio aviso. 
 
Atenção: Data limite para compra do pacote será 25 de fevereiro de 2014! 


