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 Preços por pessoa em dólares sujeitos a alterações até a confirmação total da reserva.  
 Forma de pagamento e taxa IRRF sob consulta 

Valor do Single calculado para viajar com outras pessoas, se viajar sozinho, consulte acréscimo. 
  Consulte valores de visto para entrada e taxas de saída, pagas localmente. Não valido para período especiais e feriados.   

 Seguro válido para passageiros com até 70 anos. Acréscimo para maiores U$26 

Jordânia Completa 
Pacote de 07 noites, incluindo: 

Assistência na chegada e traslados de chegada e partida  
07 noites de acomodação na categoria escolhida  Regime de meia pensão 

04 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas 
Montaria em cavalo em Petra  Excursão em Jeep 4x4 no deserto Wadi Rum 

Seguro Travel Ace Especial 

Saídas aos Sábados 
Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl 
14May a 13Jun | 16Jun a 20Aug | 

26Aug a 14Sep 
1528 2009 1706 2244 1793 2388 

16Mar a 04Apr | 09Apr a 13May | 1688 2312 1840 2574 1965 2768 

 Para ver o itinerário deste pacote, clique aqui  

 Hotelaria prevista: 

Opção 1: Amman - Holiday Inn 5* | Aqaba - Radisson Blu 5* | Petra - Marriott 5* | Mar morto - Holiday Inn Dead Sea 5* 

Opção 2: Amman - Kempinski 5* | Aqaba - Movenpick Resort and Residence | Petra - Marriott 5*  | Mar Morto - Crown Plaza 5*  

Opção 3: Amman - Kempinski 5* | Aqaba - Movenpick Resort and Residence | Petra - Moevenpick Resort 5* | Mar Morto - Movenpick 5* 

Jordânia 
Pacote de 04 noites, incluindo: 

Assistência na chegada e traslados de chegada e partida  
04 noites de acomodação na categoria escolhida  Regime de meia pensão 

03 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas 
Montaria em cavalo em Petra  Seguro Travel Ace Especial 

Saídas aos Sábados e Terças 
Opção 1 Opção 2 Opção 3 

Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl 

14May a 13Jun | 16Jun a 20Aug | 
26Aug a 14Sep 

1008 1291 1086 1405 1176 1524 

16Mar a 04Apr | 09Apr a 13May | 

15Sep a 31Oct 
1083 1474 1134 1531 1275 1769 

 Para ver o itinerário deste pacote, clique aqui  
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Itinerário: Jordânia ao Completo 
 

Dia 1 - Sábado: Amma 

Chegada em Amman, assistência do operador local e formalidades de visto. Traslado ao hotel, acomodação e jantar. 

Dia 2 - Domingo: Amma - Gerasa - Ajlun - Amman 

Café da manhã. Visita panorâmica da cidade de Amman e suas avenidas mais importantes, Citadel, centro da cidade e do 

Teatro Romano. Seguimos à cidade de Jerash, uma as cidades da Decápolis, localizada ao norte de Amã, aproximadamente 

45km. Durante o passeio, visite o Arc de Vitória, Praça oval, a colunata, o templo de Afrodite e o Teatro romano com uma 

acústica maravilhosa. Em seguida, visita Castelo de Ajloun, fortaleza construída em 1185 e depois reconstruída no século XIII 

pelos mamelucos após a sua destruição pelos mongóis. É um castelo do tempo dos cruzados, localizado no topo da monta-

nha e a qual fornece uma bela vista. Ao finalizar a visita, retorno para Amã. Acomodação e jantar. 

Dia 3 - Segunda-feira: Amma - Wadi Rum - Aqaba 

Café da manhã e traslado para Wadi Rum. Uma hora na estrada e, em seguida, chegamos ao deserto Lawrance da Arábia. 

Excursão em jipe 4x4 com os beduínos. Apreciarão a paisagem maravilhosa, entre rochas e areia. Continuação a Aqaba.  

Acomodação e jantar. 

Dia 4 - Terça-feira: Aqaba 

Café da manhã no hotel e dia livre para aproveitar a cidade e suas belezas. Acomodação e jantar. 

Dia 5 - Quarta-feira: Aqaba - Petra 

Café da manhã. Traslado até Petra e dia dedicado à visitar a cidade rosa que é a capital dos Nabateus. Durante a visita, va-

mos ver os monumentos mais representativos de Petra, o Tesouro, que é famoso pelo filme Indiana Jones. Petra é uma das 

cidades que devem ser visitadas. Acomodação e jantar no hotel. 

Dia 6 - Quinta-feira: Petra - Kerak - Mount Nebo - Mandaba - Mar Morto 

Café da manhã. Transferência para Kerak e a Madaba para visitar a Igreja St. George Ortodoxa contendo o mapa em mosaico 

da Terra Santa. Continuação para Monte Nebo para apreciar a paisagem panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto des-

de a montanha. Este lugar é importante porque foi a última visita de Moisés, quem olhou para o Terra Prometida. Seguimos 

ao Mar Morto para acomodação e jantar. 

Dia 7 - Sexta-feira: Mar Morto 

Café da manhã. Dia livre no Mar Morto para descanso. Acomodação e jantar.  

Dia 8 - Sábado: Mar Morto - Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, traslado para o Aeroporto Internacional de Amman para voo de retorno. 
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Itinerário: Jordânia 
 

Dia 1 - Sábado: Amma 

Chegada em Amman, assistência do operador local e formalidades de visto. Traslado ao hotel, acomodação e jantar. 

Dia 2 - Domingo: Amma - Mandaba - Monte Nebo - Kerak - Petra 

Café da manhã. Com apenas 20 minutos chegamos a Madaba, conhecida como cidade dos Mosaicos, pelo Caminhos dos 

Reis (uma antiga tradução de uma das principais rotas de comércio dos tempos antigos). Veremos a mais famosa Igreja Or-

todoxa de São Jorge, onde se encontra o mapa da terra Santa, além de um museu, parque arqueológico e outras igrejas. O 

Monte Nebo está a cerca de 10 minutos e é o local onde Moisés avistou a terra prometida. Uma vista panorâmica magnífica 

da Palestina está bem a frente e poderá ver as fontes onde Moises abriu a terra para tirar água. Deixamos o Monte Nebo e 

retornando para a Estrada dos Reis em direção ao sul chegamos a cidade de Kerak, com seu Castelo, que é um dos principais 

da época das Cruzadas na Jordânia. Seguindo em traslado a Petra, acomodação e jantar. 

Dia 3 - Segunda-feira: Petra - Amman 

Café da manhã. Traslado para a cidade Nabateo de Petra, é a atração mais famosa no Reino e uma das maravilhas modernas 

do mundo. Petra foi uma cidade fortificada literalmente esculpido nas rochas íngremes em uma área quase inacessível. Com 

algumas horas de visita poderá apreciar a grandeza que pode surgir quando a humanidade, trabalhando lado a lado com a 

natureza, cria um lugar que exala centenas de anos de história em um contexto de perfeição estética. Retorno a tarde para 

Amã. Acomodação e jantar. 

Dia 4 - Terça-feira: Amman – Jerash – Ajlun– Amman  

Café da manhã. Em seguida, traslado para o norte da Jordânia, onde as colinas revelam belas paisagens do vale, campos de 

oliveiras, figueiras e florestas com antigos pinheiros. Nos tempos bíblicos e clássicos, esta região formava grande parte da 

área que foi chamada de Decápole. Jerash é uma das província melhor preservadas e explorável da época Romana na região 

e também é o maior site arqueológico da Jordania. Atualmente poderá ver as ruínas da Plaza Oval, Arco de Adriano, igrejas 

bizantinas e outros. Continuamos a visita ao castelo de Ajlun e seguimos a Amman. Acomodação e jantar. 

Dia 5 - Sabado: Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, traslado para o Aeroporto Internacional de Amman para voo de retorno. 


