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CARNAVAL na JORDÂNIA 
 

25 Fevereiro a 01 Março 

 

 

04 noites incluindo: 

03 (02+01) noites em Amman e 01 noite em Petra com meia pensão (jantar), na categoria selecionada 
Traslados de chegada e partida em Amman, com assistência 

Visitas com guia falando português/espanhol e entradas, conforme itinerário 
Visto 

Seguro viagem Coris Vip 100 

Hotéis Amman/Petra Categoria Dbl Sgl 

Ibis / Petra Palace Turística 1050 1269 

Mena Tyche / Petra Moon Primeira 1116 1370 

Bristol / Old Village Primeira Superior 1218 1532 

Movenpick / Movenpick Luxo 1454 2050 

Descritivo do programa, clique aqui 

 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva. 

 Financiamento: 30% de entrada + taxas a vista e saldo em até 04 parcelas no cartão.  

Financiamento em até 09 parcelas, sob consulta. 

 Taxa IRRF sob consulta. 

 Seguro incluído para passageiros com menos de 60 anos. Consultar acréscimo para maiores. 

 Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 
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25 Feb - Sexta - Ammán 
Chegada a capital da Jordânia. Trâmites do visto e traslado ao hotel. 
26 Feb - Sábado - Ammán/Jerash/Ajloun/Ammán 
Visita panorâmica da cidade de Ammán nova e antiga, conhecida como Filadelfia: se efetuará um recorrido 
pela área moderna, centro da cidade com uma vista desde a Ciudadela. Continuação a Teatro Romano; de-
pois os mercados tradicionais (souqs), igrejas, mesquitas como a Mezquita Azul do Rei Abdullah perto do 
parlamento, assim como pelos bairros residenciais. Saída para Jerash, uma das cidades greco romanas mais 
completas e melhor conservadas do Império romano conhecida como Pompeii do este, o qual indica o grande 
exemplo da urbanização romana. Un recorrido pelo tempo através de suas ruas, teatros, templos e praças 
entre os quais se destacam a grande columnata, o arco do triunfo, a praça oval e os templos de Zeus e Arte-
misa. Continuação  até o castelo de Ajloun, situado no alto da montanha de onde se contempla uma bonita 
vista. Fortaleza construída por um dos generais de Saladino em 1185 D.C. nos tempos dos Ayyubí para con-
trolar as minas de ferro da área; um perfeito exemplo da arquitetura Islâmica já que foi reconstruída durante 
o século 8 pelos Mamelucos. O castelo de Ajloun dominava as três principais rotas que levavam ao vale do 
Jordão e protegia as rotas comerciais entre a Jordânia e a Síria; o qual se tornou em um ponto defenssivo 
estratégico na época dos Cruzados.  
27 Feb - Domingo - Ammán/Madaba/Monte Nebo/Karak o Shobak/Petra 
Saída para Madaba a “Cidade dos Mosaicos” onde se visitará a igreja de São Jorge que abriga o mapa da 
Terra Santa confeccionado no ano 571 A.D. Continuação até o Monte Nebo, conhecido como a tumba de Moi-
sés e de onde se tem uma magnífica vista panorâmica do vale do Jordão. Visita da sua igreja e depois saída 
pelo caminho real até a fortaleza de Karak ou Shobak construída entre 1110 e 1213 D.C. pelos templários 
durante as Cruzadas, que despois foi tomada por Saladino. Saída para Petra. 
28 Feb - Segunda - Petra “Patrimônio Mundial da Unesco”/Ammán 
Visita clássica de dia inteiro a cidade Nabatea de Petra e um dos cenários de “Indiana Jones”. Petra uma das 
sete maravilhas do mundo, esculpida na rocha rosa mais de 2000 anos. Chegaremos até a entrada do desfi-
ladeiro (Siq). Continuaremos até chegar ao impressionante conjunto monumental do Tesouro (El Khazneh). 
Visita do teatro, as tumbas reais, a igreja bizantina e a rua das colunas. (Subida ao monastério ou ao altar 
de sacrifício por conta própria, sem guia). Ao final regressamos a Ammán. Chegada. 
01 Mar - Terça - Ammán 
Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços. 

 


