TERRA SANTA – UM UNIVERSO CULTURAL.
Parte I

Quando se fala em Terra Santa, lembramos de uma região que
extrapola os limites de um povo, tão sagrada quanto profana a qual nos oferece
muito mais que o apelo religioso. Um turismo rico e composto de praias
paradisíacas, termas e SPAS de fama internacional, paisagens tão rústicas
quanto delicadas, museus de arte contemporânea, teatros colossais,
gastronomia de ponta, além de locais e roteiros religiosos. A idéia é poder
enxergar em Israel e demais países inscritos nessa rota, um apelo que
extrapole o convencional e que seja capaz de agradar aos mais diversos
gostos e perfis turísticos.

Vamos conhecer um pouco melhor a TERRA SANTA?

Israel é conhecido por possuir em seus domínios a cidade de Jerusalém,
mas outros países têm seus legados culturais e religiosos, compondo roteiros
diversos dentro do que se conhece como turismo religioso. Os principais países
destes roteiros são: Israel, Jordânia e Egito, porém, nos deteremos ao que
mais se identifica com o conceito de TERRA SANTA - nome da antiga terra dos
israelitas, atualmente incluindo Israel, Cisjordânia (hoje sob ocupação israelita)
e partes da Jordânia, região segundo a bíblia, teria sido prometida ao povo
israelita no antigo testamento, o que causa divergências culturais até hoje,
porém, uma terra de cultura tão rica e paisagem glamurosa deve mesmo ser
cobiçada tal como um tesouro.

O que conhecer?
Partiremos da premissa de um roteiro de 08 dias, dado ao tempo prédeterminado, nossas dicas se inscreverão ao Estado de Israel apenas, e
deixaremos outros países para serem temas de futuros artigos
complementares.
As principais cidades:
1. Tel Aviv – pela imagem podemos perceber que Israel é realmente muito
mais que apenas uma rota religiosa, contém cidades capazes de
oferecer todo tipo de turismo, sendo o turismo de sol e praia um ponto
forte da região, em Tel Aviv encontraremos as principais embaixadas
estrangeiras, por ser uma região mais afastada da zona de conflito
usual. Museus modernos e arquitetura de vanguarda dão o toque de
modernidade nessa antiga e importante cultura. Em Tel Aviv,
especialmente em áreas turísticas como a Herzliya, Bat Yam ou Ramat
também encontrará muitos locais noturnos, bares, onde poderá desfrutar
a noite israelita.

Tel Aviv
Atrativos: Museu Bauhaus de Tel Aviv, Grande Sinagoga,
Cidade Velha de Jaffa(antiga cidade portuária, hoje revitalizada e
atrativa por seus restaurantes e cafés tradicionais), Orquestra
Filarmônica de Israel, Casa de Chaim Nachman Bialik, Parque
Iarkon, Cidade Branca de Tel Aviv(maior concentração do mundo
em edifícios do chamado estilo Bauhaus)

2. Nazaré – Terra onde Jesus Cristo passou sua juventude, este local está
impregnado de referências religiosas e locais sagrados. A anunciação
da vinda de Jesus, segundo a bíblia, dá-se nesta cidade. Nazaré sob o
ponto de vista de atrativos turísticos está basicamente voltada àqueles
que buscam o turismo religioso muito embora disponha, como as demais
cidades de Israel, de restaurantes e opções de lazer de boa qualidade.

Atrativos: Basílica da Anunciação; Igreja de São Gabriel; Poço de
Maria; Igreja da Sinagoga; e o local onde a multidão tentou jogar Jesus
Cristo do despenhadeiro.

Basílica da Anunciação.

3. Tiberíades – Este balneário foi construído por Herodes Antipas, em
homenagem a Júlio César, visitada pela maioria dos turistas que vão à
Galiléia. Conhecida como “A Cidade das Águas”, é considerada uma das
quatro cidades sagradas de Israel.
Atrativos: Fontes termais; mosaicos do primeiro século em Hammat
Tiberias (Parque nacional); O Kirinet é um destino popular para se
velejar, pescar e esportes aquáticos.

Tiberíades.

4. Belém – Cidade onde Jesus nasceu, através dos Acordos de Oslo, está
sob domínio palestino e faz parte do grupo de cidades da Terra
Prometida. Como já ocorria nos séculos passados, o turismo e a
manufatura e venda de suvenires religiosos é a principal fonte de renda.
Atrativos: Basílica da Natividade com a Igreja de Santa Catarina de
Alexandria na própria basílica.
5. Jerusalém (capital) – Esta é a cidade mais visitada por turistas em
Israel, centro de peregrinação de diversas religiões e tesouro da
humanidade. Hoje em dia, Jerusalém é uma cidade movimentada e

vibrante. É um centro cultural de renome internacional, que oferece
festivais de cinema e artes dramáticas, concertos, museus singulares,
grandes bibliotecas e convenções profissionais. Ben Yehuda é a rua
mais vibrante da cidade, com bares e baladas à noite, com atrações
turísticas e restaurantes durante o dia.
Atrativos: Monte das Oliveiras; Monte Sião, Monte do Templo(Moriá);
Via Crucis, Cidade Velha(patriarcado latino, Igreja do Redentor, Igreja de
Santana, Museu da História de Jerusalém, Cidade de Davi, Jardim
arqueoloógico); Cidade Nova(monastério da Cruz, Museu de Israel,
Catedral da Santíssima Trindade); Não deixe de visitar o Museu do
Holocausto.
6. Eilat - Se querem o paraíso balneário, eis aqui Eilat, no extremo sul de
Israel, esta cidade reúne conforto, praia com águas transparentes e um
agito digno de grandes centros de lazer. Fronteira com o Egito, é uma
zona franca, portanto, isenta de impostos para aqueles que não
dispensam uma boa `comprinha`. Vale realmente a pena guardar uns
dias para descansar em Eilat, após um intenso roteiro cultural e
religioso. No inverno a cidade atrai principalmente turistas europeus, que
preferem passar as férias em um clima ameno e agradável, enquanto
que os israelenses vão em massa durante o verão.
Atrativos: O Mar Vermelho – transparente e ideal para mergulhos e
snorkel; Baladas e bares da cidade, embora sejam de um custo digno de
abastados turistas; Observatório subaquático; Reserva de corais;
Parque temático - Cidade dos Reis – ideal para famílias e crianças.

Eilat – Israel.

Terra Santa – Um Universo Cultural.
Parte II
Quando se fala em Israel, não podemos de forma alguma esquecer da
qualidade de vida deste país, restaurantes, danceterias, bares, shows, museus,
enfim, um turismo formatado para pessoas que buscam satisfação e
diversidade. Seguiremos com as dicas para Israel.

O que comer?
Israel oferece restaurantes que variam dos populares e tradicionais, até os
mais requintados, com a forte tradição de pratos regados a temperos
mediterrâneos e frutos do mar. O país por sua característica de acolher judeus
de diversos países, traz em sua essência uma gastronomia rica e diversa,
sendo um local que oferece culinária do mundo todo.
O Falafel (bolinho à base de grão-de-bico) é super popular, porém não só em
Israel, e o Tschulent (um tipo de cozido com batata, feijão branco, frango e
cevadinha, basicamente, que fica cozinhando a noite toda) e pode até ser
encontrado pronto e enlatado para vender em qualquer supermercado.

Falafel.

Onde comer e curtir?


Abu Hassan - O melhor Homus de Israel poderá ser encontrado aqui. (1
Dolphin Street; 972-3-682-0387).



Catit - Restaurante bastante conhecido, localizado num dos edifícios
mais lindos de Tel Aviv, oferece pratos da cozinha internacional, de valor
não tão moderado, porém de qualidade indiscutível. Endereço: 4 Hichal
Hatalmod Street, Tel Aviv, Fone - +972 03 510 7001/+972 03 510 7001 Neve Tzedek



The Underground – Bar e danceteria para os que gostam de agito, sua
clientela compõe-se de jovens e aficionados por gente bonita e música,
lugar freqüente de se encontrar militares armados se divertindo - Local:
Yael Solomon – Jerusalém.



Red Sea Star – Bar a 6m de profundidade, curioso e colorido, uma
excelente dica para quem visita a cidade de Eilat. É possível ver corais e
peixes em seu habitat natural enquanto se relaxa ao sabor de um bom
vinho. Cozinha - Continental Horário: 7-22h. Local - próximo ao Le Méridien
Hotel, litoral norte. Fone 08/634-7777. Web site www.redseastar.com/restauranten.php. Necessário reservar.

Red Sea Star.



Café Puaa – 3 Rabbi Yohanan Street, Tel Aviv, Israel, +972 3 682 38
21, +972 3 682 38 21 - Jaffa

Café Puaa.



Orna and Ella - Restaurante que mescla desde comida vegetariana,
passando por massas e frutos do mar, o almoço é servido até as
13h.
Aberto: Dom-Sex 10:00-00:00, Sáb 11:00-00:00
Endereço: 33 Shenkin St. Tel Aviv-Yafo
Tel: (03) 620-4753



Angélica - Cozinha israelense contemporânea. Restaurante
elegante, porém de custo mais elevado. Endereço: 7 Shatz St.,
centro da cidade, Jerusalém - Fone - 02/623-0056
Reservas são necessárias. Fechado nas sextas e nos sábados para
almoço.

Passeios Recomendados
Existem diversos pacotes para a Terra Santa, mas dependendo do tempo que
possa se dispor, 3 roteiros são indicados:
1) Peregrinação Evangelista – 08 dias/07 noites - Roteiro elaborado mais
de acordo com a fé protestante, porém todos os atrativos e tempos livres
deste passeio serão possíveis de se adequarem a qualquer perfil mais
ousado ou boêmio - País: Israel.

2) Terra Santa – 08 dias/07 noites - Roteiro de perfil mais voltado ao
cultural, com ênfase nas cidades principais de Israel, porém o passeio
passa por diversas outras cidades e lugarejos, dando uma excelente
leitura da região e seus aspectos turísticos. - País: Israel.
3) Rota do Êxodo – 14 noites/15 dias – roteiro bem mais elaborado
englobando 3 países, Egito, Jordânia e Israel. Este passeio nos leva
desde o Cairo, passando pelo Sinai, Petra e Amman, e diversas cidades
e localidades de Israel, um verdadeiro recorte cultural de qualidade
ímpar. Indicado para quem deseja ter uma visão mais ampliada da Terra
Santa nas suas mais diferentes vertentes.

Ruínas de Petra, Jordânia.

Sugestão: Deixe uns 03 dias para descansar em Eilat, existem vôos bem
baratos desde Tel Aviv, afinal nós merecemos, não acha?

Importante



Espera-se gorjetas entre 12% e 15% nos restaurantes.
Voltagem 220 volts.



Turistas pagando em moeda estrangeira nos locais listados pelo
Ministério do Turismo têm direito a 5% de desconto na loja e ao
reembolso do IVA(imposto de 15.5%) no aeroporto Bem Gurion na
hora do embarque.



As lojas geralmente abrem de segunda a quinta feira das 09:00h às
17:00h.




Moeda: Novo Shekel.
Bancos fecham às sextas à tarde e aos sábados.

Dicas



Em Israel, desde o pôr-do-sol de sexta-feira até o anoitecer de sábado,
quase todo o comércio fecha (inclusive os restaurantes), e a maior parte
da rede de transportes públicos não funciona, em razão do Shabat, dia
do descanso judaico. Dependendo do tempo que você for ficar em



Israel, tente evitar esses dias.
Todos os táxis têm taxímetro e estão obrigados a usá-lo. Existe um
serviço especial conhecido como “sherut” (Lotação). Faz trajetos entre
as principais cidades e itinerários dos ônibus. Cada passageiro paga um



preço fixo
Assistir à Orquestra Filarmônica de Israel no Tel Aviv's Mann
Auditorium.

Tel Aviv's Mann Auditorium.



Seja receptivo e educado na imigração, pois, as autoridades farão



muitas perguntas, é para sua própria segurança.
Os viajantes que pretendem visitar países árabes (à exceção de Egito,
de Jordânia ou Emirados Árabes Unidos) após ter saido de Israel devem
assegurar-se de que seu passaporte não contenha vistos ou selos
israelitas, senão a entrada em países árabes com tais passaportes será
negada; é possível ter uma folha de papel separada carimbada



preferivelmente.
O Mercado Carmel, na Allemby, possui uma grande quantidade de frutas
exóticas. Um show de cores, impressionante!

Elton Silveira
Diretor – B4 Travel
elton@b4travel.com.br

