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Dia 01 - Amã
Assistência no aeroporto e traslado para 
hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.

Dia 02 – Amã – Ajlun – Jerash – Amã
Café da manhã e partida para uma 
visita ao Castelo de Ajlun. Do tempo das 
cruzadas, situado no topo da montanha, 
e desde a qual contemplamos uma vista 
maravilhosa. Continuação para visitar 
Jerash, uma das cidades da Decápolis. 
Jerash se encontra ao norte de Ammã, 
cerca de 45 km e a 1h de distância por 
estrada. Durante o passeio, visitaremos 
o Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo, 
a colunata, o templo de Afrodite e 
finalizando no teatro romano com uma 
acústica maravilhosa. Da conservação 
das ruínas de Jerash, que ainda hoje 
surpreende, pode ter uma idéia muito 
boa de como as cidades eram na época. 
Após a visita, retorno a Ammã. Jantar e 
hospedagem.

Dia 03 – Amã – Madaba – Monte 
Nebo - Mar Morto – Petra 
Café da manhã e partida para fazer a 
visita panorâmica Ammã. Continuação 
a Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa 
de S. Jorge, onde se encontra o 
primeiro mapa-mosaico da Palestina. 
Continuação ao Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica do vale do 
Jordão e Mar Morto desde a montanha. 
Traslado ao Mar Morto. Tempo livre para 
banho e barro. Pela tarde, continuação a 
Petra. Jantar e hospedagem. 

Dia 04 – Petra 
Café da manhã. Visita de dia inteiro à 
cidade rosa, capital dos nabateus. Durante 
a visita, conheceremos os monumentos 
mais importantes e representativos 
esculpidos na rocha pelos Nabateus. O 
Tesouro, famoso e internacionalmente 
conhecido monumento levado ao 
cinema num dos filmes de Indiana Jones, 
os Túmulos de cores, Túmulos Reais, o 
Mosteiro ... Após a visita, retorno ao hotel. 
Tempo livre. Jantar em restaurante local 
e hospedagem.

Dia 05 – Petra – Ai Beida - Wadi Rum 
- Amã
Café da manhã. Salida para a cidade 
vizinha de Ai Beida, também conhecida 
como Little Petra. Visite este hospedaria. 
Saída para Wadi Rum. A visita dura duas 
horas e é realizada em veículos 4 x 4 
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Raízes da Jordânia
Datas de início
Domingos e quartas  
De 01/Jan/2017 a 03/Jan/2018

O preço inclui

• Meia Pensão nos hotéis seleciona-
dos (exceto a primeira noite que é 
BB).

• Transporte, visitas e entradas indi-
cadas.

• Cavalos em Petra (gorjeta não in-
cluída).

• Guia falando espanhol do dia 2-6 
do itinerário.

• Seguro de viagem.

O preço não inclui

• Bebidas e Gorjetas.
• Extras e quaisquer despesas pes-

soais.
• Seguro pessoal (roubo, doença, 

lesão, perda, etc....).
• Taxas y visto.

conduzidos por beduínos, (6 pessoas por 
carro) consiste numa pequena incursão 
na paisagem lunar deste deserto.
Em nossa jornada, vamos observar as 
maravilhas que a natureza fez e a erosão 
nas rochas e areia. Após a visita, retorno a 
Ammã. Jantar e hospedagem.

Dia 06 – Amã – Castelos do Deserto 
- Amã
Café da manhã e partida para visitar 
os Castelos do Deserto, importante 
caravançarais, fortalezas e tendas 
de caça na época de esplendor dos 
Omíadas.Regresso a Ammã. Jantar e 
hospedagem. 

Dia 07 – Amã – Cidade de origem
Café da manhã. Tempo livre até ao 
momento do traslado para o aeroporto. 
Fim dos nossos serviços.

Petra

Hotéis previstos (ou similares)
CIDADE CAT. BRONZE (3*S – 4*) CAT. PRATA (4*-5*STD) CAT. OURO (5*)

Amman
Days Inn 

Warwick-Palazzo
Amman Cham

Bristol  
Landmark 

Holiday Inn

Kempinski 
Millenium

Petra
Panorama 
P Quattro

Nabatean 
Beit Hotel 

Taybet

Movenpick 
Marriott

9 dias
DESDE

970$
 

IMPORTANTE
• As taxas de cancelamento serão 

aplicadas se a reserva for can-
celada com menos de 15 dias. A 
quantia total das despesas será 
informada em cada caso, pois vai 
depender do preço de cada hotel.

• Partidas garantidas mínimo 2 
pessoas.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

 Preços por pessoa em Euros
Cat. Bronze
(3*S – 4*)

Cat. Prata
(4*-5*Std)

Cat. Ouro
(5*)

Em duplo o triple 970 1.180 1.315
Supl. Single 355 515 650
Supl. Temporada alta (1) 40 90 130
Supl. Pensão completa 150
(1) Alta temporada: 15/Mar-28/Mai + 17/Set-12/Nov + 20/Dez/17-03/Jan/2018

Wadi Rum


