
DICAS PARA A VIAGEM 
  

TEMPERATURAS PREVISTAS PARA ISRAEL E ITÁLIA: 
ISRAEL ...... MINIMA 15º  /  MÁXIMA  26º 
 
FUSO HORÁRIO: 
ISRAEL  +  5 HORAS EM RELAÇÃO AO BRASIL 
 
LIGAÇÕES PARA O BRASIL A COBRAR – NUMERO DA EMBRATEL – NÃO PRECISA DE CARTÃO OU FICHAS 
Israel – 180 949 45 50 / 180 920 55 55  
 
Roupas e Calçados:   Estaremos na PRIMAVERA: março, abril, maio. 
As roupas deverão ser confortáveis.  Temperaturas agradáveis durante o dia, pode até fazer muito calor. 
Roupas leves e um agasalho leve para usar à noite em lugares mais altos, como Jerusalém. Não 
esquecendo ainda de levar proteção para a cabeça, como chapéu, boné (serão entregues em Israel - 
cortesia), protetor solar e óculos escuros... Vamos passar por lugares onde é deserto, onde faz muito calor 
durante o dia e frio à noite.  As mulheres se forem usar blusas de alcinhas, saias curtas, lembrem-se que 
em igrejas, no Muro das Lamentações e nos lugares sagrados, não é permitido este tipo de roupa. Leve 
alguma roupa adequada para usar nesses lugares. Um xale para jogar no ombro, uma saia abaixo do 
joelho, etc. Os calçados devem ser tênis ou outro tipo de calçado próprio para caminhar – Tem que ser 
muito confortável. Evitem levar salto alto e sandálias, que são difíceis para fazer caminhadas. Levar roupa 
de banho para entrar no Rio Jordão e no Mar Morto. 
 
Documentos:   Certifique-se de estar levando os documentos necessários para a sua viagem: passaporte, 
vouchers, roteiro de viagem, passagens aéreas, etc.   Havendo alguma alteração ou imprevisto em sua 
viagem, mantenha contato com os responsáveis pelo seu grupo. 
  
Bagagem:    Cuidado com o excesso de peso. Sendo grupo o total permitido na ida é de uma mala de 32k. 
por pessoa. Seja bastante criterioso ao preparar sua mala para viagem. Também o ônibus não dispõe de 
espaço para levar bagagens excedentes. A bagagem de mão não deve ter + 8 kg, com tamanho de 55cm x 
35cm x 25cm, incluindo alças e rodinhas. Se quiser pode levar outra bolsa dobrada dentro da mala, caso 
façam compras e precisem de mais espaço, tudo bem... Leve na mala de mão seus remédios.  Se for levar 
muitos remédios líquidos na mala de mão, tem que levar junto a receita do médico, independente de que 
data foi emitida a receita. 
  
Importante: 
Por determinação da União Europeia, em voos com conexão na Europa, será permitido levar apenas uma 
quantidade restrita de líquidos para a cabine de passageiros. Compreende-se por líquidos: gel, massas, 
loções, misturas de consistência líquido-sólida, conteúdo de recipiente pressurizado, como pasta de dente, 
gel para cabelos, bebidas, sopas, xaropes, perfumes, espuma para barbear, aerossol e outros produtos da 
mesma consistência. Esses produtos devem ser armazenados em recipientes com uma capacidade 
máxima de 100 ml e colocados num saco de plástico transparente que se possa voltar a fechar (por 
exemplo, sacos com fecho de correr), com a capacidade máxima de um litro, ou com dimensão de 18x20 
cm. É permitido no máximo um saco plástico por passageiro. Sugerimos identificar as malas por dentro, 
colando no tampo interno da mala uma etiqueta com nome, endereço, telefones, país e cidade de origem. 
Também é necessário identificar as malas por fora, com etiqueta. Não se esqueça de colocar na bagagem 
de mão uma muda completa de roupa e material de higiene pessoal (escova de dente, creme dental,  etc.).   
Imprevistos podem acontecer. 
Salientamos que é proibido levar na bagagem de mão qualquer tipo de objeto cortante, como tesoura, 
alicate, canivete, lâminas de barbear, etc.  Esses objetos devem ser levados na bagagem a ser despachada. 

  
Transporte:   Você irá passar muito tempo dentro de ônibus, eles não possuem banheiro a bordo e quando 
há, seu uso não é permitido pela legislação por questões de higiene e segurança. Por isso, aproveite as 



paradas técnicas para utilizar o banheiro. Para o bem estar de todos, a higiene e limpeza devem ser 
observadas. 
  
Pontualidade:  Seu roteiro de viagem prevê uma série de atividades e deslocamentos. Por isso é 
importante observar a pontualidade. Esteja atento às instruções do guia sobre os horários, duração das 
visitas, ponto de encontro, entre outras.  
  
Acomodações:   Os hotéis buscam acomodar seus hóspedes da melhor maneira possível, levando em conta 
a necessidade dos clientes e a disponibilidade do hotel. Em geral, há maior disponibilidade de 
apartamentos com cama de solteiro. A acomodação em duplo oferecida ao hóspede é a que estiver 
disponível no momento do check-in; não há como garantir sua configuração (cama de casal ou camas 
separadas) antecipadamente. Todos os hotéis em que você vai ficar tem secadores de cabelo, mas se 
alguém quiser levar o próprio secador, a voltagem em Israel é 220 volts, portanto tem que levar um 
transformador. Em Israel a tomada para carregador de Celular e Máquinas Fotográficas é o de 2 pinos 
redondos. 
  
Dinheiro:   A moeda em Israel é shequel. Em Israel todos aceitam dólar, até mesmo os camelos. O valor 
do Shequel hoje é mais ou menos, 4,00 assim se vocês trocam USD 100, vão receber 400 shekalim...  O guia 
vai orientar vocês o melhor local para troca. Cada passageiro leva quanto quer na viagem, mas informamos 
que o aconselhável é levar um mínimo USD 700 para Israel. 
  
IMPORTANTÍSSIMO... 
  
Seguro:  Leiam as instruções da apólice antes da viagem para saber como proceder em casos de 
emergência.  Leve sempre consigo a carteirinha do seguro, a apólice pode ficar na mala. Em caso de 
emergência, acionar o seguro, LIGAÇÃO GRATUITA. Se for com as bagagens, não saia do aeroporto antes 
de entrar em contato com o seguro, depois não terá direito a reembolsos. 
  
Ultimo pedido... Não atrasem de manhã, e em nenhum outro horário. 
 
BOA VIAGEM!!! 
 


