
• Apresentações
• Pedagógico
• Voos
• Hotéis
• Aeroportos

• Programação
• Regras 
• Medidas de 
segurança
• Informações gerais

REUNIÃO PRÉ-VIAGEM
MARCHA DA VIDA/2019



Documentos
- O colégio providenciará cópia reduzida dos passaportes e a lista dos 
hotéis a todos os alunos. Além de bottoms, shironim e mapa da Polônia.

- Para o embarque: levar o passaporte original válido por 6 meses a 
partir da data de embarque e o RG original na bolsa de mão.

- A autorização de viagem será entregue aos alunos no aeroporto. 
- Pais separados: apresentar certidão de casamento com averbação.

Dinheiro e objetos de valor
- Levar apenas cartão-viagem (travel-money) e/ou dinheiro em espécie
(recomenda-se não levar grandes somas). Moedas - Polônia: Zloty / Israel:
Shekel
- Não recomendamos levar objetos de valor como: laptops, iPads, iPods,
games, máquinas fotográficas, etc. O aluno será responsável pelos
mesmos.



Clima
- Para a Polônia recomendamos levar malhas finas e roupas de frio para
eventuais quedas de temperatura. Em Israel, o clima é de alto verão;
portanto; sugerimos levar roupas leves.
- Para o Kotel, sinagogas e demais locais sagrados (deixar na mochila):
Meninas: ao menos uma saia cujo comprimento seja abaixo do joelho e
uma blusa comprida com manga.
Meninos: kipá e ao menos uma calça comprida.
Medicamentos
O aluno que estiver em tratamento médico ou que faça uso de 
medicamentos contínuos deverá levá-los em sua mochila/bolsa com a 
receita médica e avisar os morim. É importante levar por escrito o nome 
genérico dos medicamentos prescritos.
Levar o próprio kit pronto-socorro contendo: band-aids, remédio para 
resfriado, analgésico, xarope, pastilhas para a garganta, antiácido, etc.
Aconselhamos levar levar um par adicional de óculos ou lentes de
contato.



Alimentação
- Durante toda a viagem: kasher
Seguro-saúde
- É necessário levar um seguro-saúde particular abrangente.
Bagagem 
- Uma única mala (23 kg). Recomendamos levar sempre na bagagem de 
mão muda de roupas para 48 horas, para o caso de extravio de bagagens. 
Ao aterrisar
- Antes de aterrissar, verificar se estão com todos os pertences e 

documentos pessoais. Chegando ao hotel o passaporte ficará com os 
morim e os alunos permanecerão com a cópia.

Ônibus
- Haverá ônibus para o grupo do Renascença. O aluno só poderá viajar no 
ônibus de seu próprio grupo. Não é permitido oferecer ‘carona’ a quem 
não é do grupo.



Hotéis
- Ter sempre à mão o endereço e o número de telefone do hotel.
- Trancar a porta do quarto sempre que sair.
- Observar o respeito, a limpeza e o silêncio.
- É proibido trocar de quarto com o colega sem autorização dos morim, 
bem como circular entre os quartos após o horário determinado por eles. 
Os quartos estão definidos.
- Em caso de ausência: não solicitar que sejam transportadas objetos ou 
bagagem ao quarto
- Não é permitido serviço de quarto ou consumo de itens do minibar.

Álcool/drogas
- Expressamente proibidos. Caso o aluno desobedeça, será enviado 
imediatamente ao  Brasil e a família arcará com as despesas de viagem do 
aluno e do acompanhante.



Vestuário
Boné/kipá
roupas íntimas
camisetas
bermudas/ shorts
saias/calças
malha fina
casaco
moletom
meias
tênis/sandálias/sapatilhas/sapato
chinelo
pijamas
maiô/ calção de banho
roupa de shabat
capa de chuva
sacos para roupa suja                                                         
tomadas elétricas tipo C e E

Toalha
repelente 
protetor solar (na mochila)
Protetor labial
hidratante
sabonete e bucha corporal
desodorante
shampoo e condicionador
touca de banho
escova de cabelo/pente
grampos
fio, escova e creme dental
cotonetes
barbeador
cortador de unhas
Absorventes

Plaquinhas



VOOS

Swiss 93 28APR GRU-ZUR 1810 1030 

Swiss 1348 29APR ZUR-WAW 1205 1355 

LH 687 12MAY TLV-FRA 1630 2000 

LH 506 12MAY FRA-GRU 2205 0455 

El Al LY 562 05MAY WAW-TLV 2230 0315 

Apresentar-se no balcão da Swissair às 14 horas. Foto coletiva: 
15 horas. É possível fazer o check in on line para adiantar os 
procedimentos.



Orientações gerais
Danos materiais
- O aluno arcará com todos os danos físicos que envolvam prejuízos.
Shabat em Israel –10/05.
- A saída para passar o shabat com familiares se dará em Tel Aviv ou 
Jerusalém e será opcional. O aluno só sairá acompanhado pela pessoa 
autorizada pelos pais e deverá retornar ao hotel no dia e horários 
combinados.
Comunicação
- Todos os hotéis possuem wi-fi, por vezes cobrado a parte. Os morim 
estarão com telefone e em contato direto com o colégio.
Segurança
- A segurança das delegações é responsabilidade dos organizadores. O 
segurança irá sentado no banco da frente, ao lado do motorista. Qualquer 
questão que envolva segurança – falar com eles.
- Solicitamos evitar o uso de camisetas com motivos judaicos nos 
trajetos aéreos e na Europa.



ROTEIRO POLÔNIA – sujeito a alterações.
Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5
Encontro
Aeroporto

Voo para
Zurique

Chegada
Cemitério
Cerimônia de 
abertura
Jantar

Café da manhã
Saída para 
Tycocin
Sinagoga de 
Tycocin
Floresta de 
Lupachowa
Saída para 
Treblinka
Retorno para 
Varsóvia
Jantar

Saida para 
Auschwitz
Auschwitz I
Birkenau
Jantar
Cerimônia de 
Erev Yom
Hashoá

Kazimierz
Saida para 
Auschwitz
Marcha
Retorno para 
Cracóvia
Gueto de 
Cracóvia
Jantar

Saída para Lodz
Gueto de Lodz
Cemitério de 
Lodz
Radagast
Retorno para 
Varsóvia
Jantar

Café da manhã
Passeio a pé  
pelo Gueto
Museu
Cidade Velha
Jantar

Voando... Pernoite 
Varsóvia

Pernoite Varsóvia Pernoite Crakóvia Pernoite Crakóvia Pernoite Varsóvia Pernoite Varsóvia

5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5
Saída para 
Lublin
Yeshivá
Majdenek
Retorno para 
Varsóvia
Jantar
Embarque para 
Israel

Voando...



ROTEIRO ISRAEL – sujeito a alterações.

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5
Chegada
Café da manhã
Cesada
Rosh Hanikra
Haifa
Check in

Café da manhã
Beduin Tent
Passeio de 
camelo
Erev Yom
Hazikaron Arad

Yom Hazikaron
Massada
Mar Morto
Machane
Yehuda
Cidade Velha
Erev Yom
Haatzmaut

Yom Haatzmaut
Café da manhã
Knesset 
Menorah
Armon Hanatziv
Marcha da Vida
Kotel
Cerimônia de 
Latrun

Café da manhã
Yad Vashem
Kikar Rabin
Shuk Hacarmel
Yaffo
Kabalat Shabat

Café da manhã
Knesset/
Menorah/Court
Santuário do 
Livro
Havdalah
Shopping 
Malcha

Voando... Ana Haifa Kfar Hanokdim Yearim Rabin Rabin Rabin

12/5 13/5
Café da manhã
Tel Aviv
Saída para 
Aeroporto

Chegada dos 
alunos

Voando...



HOSPEDAGEM

Data Hotel Endereço Telefone E-mail

29 e 30/04 Mercure Centrum Złota 48/54, 00-120 
Warszawa, Poland

+48 22 697 39 99 h3385@accor.com

01 e 02/05 Galaxy Hotel Krakow Gęsia 22A, 31-535 Kraków, 
Poland

+48 12 342 81 00 hotel@galaxyhotel.pl

03, 04 e 05/05 Novotel Centrum Marszałkowska 94, 00-510 
Warszawa, Poland

+48 22 596 00 00 H3383@accor.com

Data Hotel Endereço Telefone E-mail

06/05 HAIFA- HI Haifa Hostel Tsviya Ve-Yitshak 18 St Haifa, 
Israel

02-5945544 haifa@iyha.org.il

08/05 YEARIM Ma’ale Hachamisha 90835, 
Jerusalem

02-5331331 contact@yearimhotel.
com

09, 10, 11 e 12/05 RABIN Nahman Avigad 1, Giv'at Ram, 
Jerusalem 91390

02-5945511 rabin@iyha.org.il



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Meta 186.714,00

Saldo Poupança em 08/04 204.978,00

Total Plaquinhas 10.440,00

Crédito recebido - Marcha 2018 -17.548,79
SALDO para Marcha 2020 11.155,21

Uma semi joia Shemá Israel e 1 
pingente Maguen David



- Distribuição das 
passagens

- Complemento de 
documentação



Dúvidas?
Marli.m@renascenca.br

Todá rabá
רבהתודה 


