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

 Seguro válido para passageiros com até 70 anos. Acréscimo para maiores U$30 

JORDÂNIA & AQABA 
 

07 noites, incluindo: 

Assistência na chegada e traslados de chegada e partida  

07 noites na categoria escolhida, em regime de meia pensão 

05 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas, conforme itinerário 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

Saídas: Diárias (exceto Segunda) 
Turística (3*) Primeira (4*) Luxo (5*) 

Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl 

Feb a May e Sep a Nov 1125 1369 1249 1580 1519 2053 

Jun a Aug e 01 a 23 Dec 1098 1342 1208 1512 1424 1918 

 Hotéis Previstos: 

Turística: Amman - All Waleed | Petra - Edom | Wadi Rum - Hillawi cam / std tent | Aqaba - Golden Tulip | Mar Morto - Grand East 

Primeira: Amman - Dan Plaza | Petra - Panorama | Wadi Rum - Hillawi camp / dlx tent | Aqaba - Golden Tulip | Mar Morto - Grand East 

Luxo: Amman - Bristol | Petra - Old Village | Wadi Rum - Sun City Camp | Aqaba - Tala Bay Resort | Mar Morto - Holiday Inn 

DESERTO DE WADI RUM & MAR MORTO 
 

07 noites, incluindo: 

Assistência na chegada e traslados de chegada e partida  

07 noites na categoria escolhida, em regime de meia pensão 

05 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas, conforme itinerário 

Seguro viagem Travel Ace Especial 

Descritivo dos programas, clique aqui 

Saídas: Diárias (exceto Segunda) 
Turística (3*) Primeira (4*) Luxo (5*) 

Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl 

Feb a May e Sep a Nov 1178 1422 1327 1658 1584 2132 

Jun a Aug e 01 a 23 Dec 1137 1381 1273 1577 1489 1983 
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Jordânia & Aqaba 
 

01º Dia - Amman 

Chegada em Amman, assistência do operador local e formalidades de visto. Traslado ao hotel, acomodação e jantar (desde que a chegada 

seja antes das 21:00 hrs. 

02º Dia - Amman - Jerash - Ajloun - Amman 

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

Seguimos à cidade de Jerash, uma as cidades da Decápolis, localizada ao norte de Amman aproximadamente 45km e uma hora de viagem. 

Durante o passeio, visitaremos o Arco do Triunfo, Praça Oval, a colunata, o templo de Afrodite e o Teatro Romano com uma acústica mara-

vilhosa. 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 montanha e a qual fornece uma bela vista. Ao 

finalizar a visita, retorno para Amman. Acomodação e jantar. 

03º Dia - Amman - Castelos do Deserto - Mar Morto 

Café da manhã e saída para visitar algum dos Castelos do Deserto: estes castelos, construções dos séculos VII ao XI, eram utilizados uns 

como pavilhões de descanso, outros como fortes militares para a defesa de seus territórios. A continuação visitaremos o Mar Morto. O 

ponto mais baixo da terra, situado a 400 metros abaixo do nível do mar. Possibilidade de tempo livre para banhar-se. Retorno a Amman. 

Acomodação e Jantar. 

04º Dia - Mar Morto - Madaba - Monte Nebo - Castelo Shobak (panorâmico) - Petra 

Café da manhã. Saída para visitar a Igreja Ortodoxia de São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação 

até o Monte Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale Jordão e o Mar Morto desde a montanha. Esete lugar é importante porque foi 

o último lugar visitado por Moisés e de onde o profeta avistou a terra prometida, a qual nunca chegaria. Seguimos até o Castelo de 

Shobak, recordação solitária da antiga gloria dos Cruzados, construído no ano de 1115 pelo rei Balduino, foi construído como defesa do 

caminho entre Damasco e o Egito. O Castelo está situado a menos de uma hora ao norte de Petra. Chamado em alguma ocasião como 

Mont Real ou Mons Regalis, está cravado ao lado de uma montanha, sobre uma ampla área de árvores frutíferas. Saída para Petra, acomo-

dação e jantar. 

05º Dia - Petra 

Café da manhã. Dia dedicado à visitar a cidade rosa que é a capital dos Nabateus. Durante a visita, conheceremos os mais importantes e 

representativos monumentos de Petra, o Tesouro, que é famoso pelo filme Indiana Jones. Petra é uma daquelas cidades do mundo que 

devem ser visitadas pelo menos uma vez na vida. Ao finalizar a visita, já à tarde, retorno ao hotel. Acomodação e jantar no hotel. 

06º Dia - Petra - Pequena Petra - Wadi Rum - Aqaba 

Café da manhã. Saída com destino ao que se conhece como ‘La Pequeña Petra’, a só 15km al norte de Petra. Um desfiladeiro de apenas 2m 

de largura com sua arquitetura típica Nabatea faz com que essa visita seja única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateos e tem mui-

tos túmulos, recipientes de água e canais. Contunuação até Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arabia. Excursão de 2 horas ao deserto 

de Wadi Rum e passeio em veículos 4x4 conduzidos pelos beduínos para conhecer a paissagem lunar desse deserto. Adentramos nas arei-

as rosadas desse deserto, que tem um encanto especial proporcionado pelos maciços de granito. Finalizando a visita, saída para Aqaba. 

Chegada, acomodação e jantar. 

07º Dia - Aqaba - Amman 

Café da manhã. Dia livre, em horário a combinar traslado por terra até Amman. Chegada, acomodação e jantar. 

08º Dia - Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, traslado ao Aeroporto. 

Descritivo dos programas, clique aqui 
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Deserto de Wadi Rum & Mar Morto 
 
01º Dia - Amman 

Chegada em Amman, assistência do operador local e formalidades de visto. Traslado ao hotel, acomodação e jantar (desde que a chegada 

seja antes das 21:00 hrs. 

02º Dia - Amman - Jerash - Ajloun - Amman 

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

Seguimos à cidade de Jerash, uma as cidades da Decápolis, localizada ao norte de Amman aproximadamente 45km e uma hora de viagem. 

Durante o passeio, visitaremos o Arco do Triunfo, Praça Oval, a colunata, o templo de Afrodite e o Teatro Romano com uma acústica mara-

vilhosa. 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 montanha e a qual fornece uma bela vista. Ao finali-

zar a visita, retorno para Amman. Acomodação e jantar. 

03º Dia - Amman - Castelos dos Deserto - Mor Morto 
Café da manhã e saída para visitar algum dos Castelos do Deserto: estes castelos, construções dos séculos VII ao XI, eram utilizados uns 

como pavilhões de descanso, outros como fortes militares para a defesa de seus territórios. A continuação visitaremos o Mar Morto. O pon-

to mais baixo da terra, situado a 400 metros abaixo do nível do mar. Possibilidade de tempo livre para banhar-se. Acomodação e Jantar. 

04º Dia - Mar Morto - Madaba - Monte Nebo - Castelo Shobak - Petra 
Café da manhã. Saída para visitar a Igreja Ortodoxia de São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação até 

o Monte Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale Jordão e o Mar Morto desde a montanha. Esete lugar é importante porque foi o 

último lugar visitado por Moisés e de onde o profeta avistou a terra prometida, a qual nunca chegaria. Seguimos até o Castelo de Shobak, 

recordação solitária da antiga gloria dos Cruzados, construído no ano de 1115 pelo rei Balduino, foi construído como defesa do caminho 

entre Damasco e o Egito. O Castelo está situado a menos de uma hora ao norte de Petra. Chamado em alguma ocasião como Mont Real ou 

Mons Regalis, está cravado ao lado de uma montanha, sobre uma ampla área de árvores frutíferas. Saída para Petra, acomodação e jantar. 

05º Dia - Petra 
Café da manhã. Dia dedicado à visitar a cidade rosa que é a capital dos Nabateus. Durante a visita, conheceremos os mais importantes e 

representativos monumentos de Petra, o Tesouro, que é famoso pelo filme Indiana Jones. Petra é uma daquelas cidades do mundo que de-

vem ser visitadas pelo menos uma vez na vida. Ao finalizar a visita, já à tarde, retorno ao hotel. Acomodação e jantar no hotel. 

06º Dia - Petra - Petra Pequena - Wadi Rum 
Café da manhã. Saída com destino ao que se conhece como ‘La Pequeña Petra’, a só 15km al norte de Petra. Um desfiladeiro de apenas 2m 

de largura com sua arquitetura típica Nabatea faz com que essa visita seja única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateos e tem muitos 

túmulos, recipientes de água e canais. Contunuação até Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arabia. Excursão de 2 horas ao deserto de 

Wadi Rum e passeio em veículos 4x4 conduzidos pelos beduínos para conhecer a paissagem lunar desse deserto. Adentramos nas areias 

rosadas desse deserto, que tem um encanto especial proporcionado pelos maciços de granito. Acomodação em acampamento e jantar. 

07º Dia - Wadi Rum - Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, saída para Amman. Chegada, acomodação e jantar. 

 

08º Dia - Amman 

Café da manhã e em horário a combinar, traslado para o Aeroporto. 


