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^�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. Amex 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. ^�Taxa IRRF, sob consulta 

^�Seguro válido para passageiros com até 70 anos. Acréscimo para maiores U$40 

07 noites, incluindo: 
3Assistência na chegada e traslados de chegada e partida  

307 noites na categoria escolhida, em regime de meia pensão (café da manhã e jantar, no hotel e sem bebidas) 
306 dias de visitas com guia falando espanhol e entradas, conforme itinerário 

3Seguro viagem April Vip 100 

ð Hotéis Previstos: 

Tur Sup: Amman-Amman West | Petra-La Maison | Wadi Rum-Beit Ali Camp, std chalet | Aqaba-Golden Tulip City Center | Mar Morto-

Ramada Resort 
Primeira: Amman-Seven Roses | Petra-Petra Palace | Wadi Rum-Beit Ali Camp, std chalet  | Aqaba-Marina Plaza | Mar Morto-Dead Sea Spa 

Luxo: Amman-Le Bristol | Petra-Movenpick Nabatean Castle | Wadi Rum-Sun City Camp, dlx bedouin Tent | Aqaba-Grand Tala Bay Resort | 

Mar Morto-Movenpick Dead Sea 

Gran Luxo: Amman-Crowne Plaza | Petra-Movenpick | Wadi Rum-Alcha Memories Camp, Luxury Tent | Aqaba-Kempinski City Center|  

Mar Morto-Kempinski Ishtar 

JORDÂNIA SURPREENDENTE 
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Saídas: Domingos 
Tur Sup Primeira Luxo   

Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl 
Alta Temporada 1052 1331 1215 1542 1542 2211 1951 2857 

Baixa Temporada 1018 1276 1161 1461 1345 1829 1693 2394 

Luxo Plus  

Saídas: Domingos 
Tur Sup Primeira Luxo 

Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl Dbl/Tpl Sgl 
Alta Temporada 1079 1358 1188 1515 1563 2238 1836 2708 

Baixa Temporada 1052 1318 1154 1454 1366 1849 1631 2333 

Gran Luxo 
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01º Dia—Ammán (40 km) 
Chegada a Ammán, capital da Jordania. Trâmites de visto e traslado 
ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
02º Dia—Ammán/Jerash/Ajloun/Ammán (175 km) 
Visita panorâmica da cidade de Ammán nova e antiga, conhecida 
como Philadelphia: se efetuará um recorrido pela zona moderna, 
centro da cidade com uma vista desde a Citadela. Continuação ao 
teatro romano; logo saída aos mercados tradicionais, igrejas, mes-
quitas, asssim como pelos bairros residenciais. Saída até Jerash, uma 
das cidades mais completas e melhores conservadas de Imperio 
romano conhecida como Pompeia do este, o qual indica o grand 
exemplo da urbanização romana. Um recorrido pelo tempo através 
de suas ruas, teatros, templos e praças entre os que se destacam, a 
grande coluna, o arco do triunfo, a praça oval e os templos de Zeus 
e Artemisa. Continuação até o castelo de Ajloun, situado no alto da 
montanha onde se contempla uma linda vista. Fortaleza construída 
por um dos generais de Saladino em 1185 D.C. nos tempos dos 
Ayyubí para controlar as minas de ferro da zona; o qual é um perfei-
to exemplo da arquitetura Islâmica já que foi reconstruída durante o 
século VIII pelos Mamelucos. O castelo de Ajloun dominava as três 
rotas principais que levavam ao vale do Jordão e protegía as rotas 
comerciais entre Jordânia e Siria; que se converteu em um ponto 
defensivo estratégico na época dos Cruzados. Jantar e alojamento 
no hotel. 
03º Dia—Ammán/Castillos del Desierto “UNESCO sitio de Patrimo-
nio Mundial”/Ammán (225 km) 
Saída para visitar os castelos islâmicos, construidos entre os séculos 
VII e VIII durante a dinastía Omeya. Visita do castelo de Amra, antigo 
pavilhão de caça; castelo o Kharraneh, antigo carabanseria; e visita 
do forte romano omaya del Azraq,construido em edra volcânica 
negra. Regresso a Ammán. Jantar e alojamento no hotel. 
04º Dia—Ammán/Madaba/Monte Nebo/Karak ou Shobak/Petra (360 
km) 

Saída até Madaba a “Cidade dos Mosaicos” onde se visitará a igreja 
de São Jorge que guarda o mapa da Terra Santa confeccionado no 
ano 571 D. C. Continuação até o Monte Nebo, conhecido como a 
tumba de Moisés e de onde se tem uma magnífica panorâmica do 
vale do Jordão. Saída pelo caminho real até a fortaleza de Karak ou 
Shobak construida entre 1110 e 1213 D. C. pelos templarios durante 
as cruzadas, que depois foi tomada por Saladino. Saída para Petra. 
Jantar e alojamento no hotel. 
05º Dia—Petra “UNESCO sitio de Patrimonio Mundial” (Hoteles 5-20 
Km 
Visita clássica de día completo cidade Nabatea de Petra e um dos 
cenários de “Indiana Jones”. Petra uma das sete maravilhas do mun-
do, excavada em rocha rosa há mais de 2000 anos. Subiremos até a 
entrada do desfiladeiro (Siq). Continuaremos para chegar ao impres-
sionante conjunto monumental do Tesoro (El Khazneh). Visita do 
teatro, as tumbas reais, o altar de sacrificio e a rua das colunas. 
(Subida ao monasterio por conta dos clientes, sem guía). Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
06º Dia—Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum/Aqaba (180 km) 
Saída até a Pequeña Petra e logo ao deserto de Wadi Rum, um dos 
cenários dos filmes “Lawrence of Arabia” e “The Martian” por Matt 
Damon, e um dos lugares mais espetaculares do Oriente Medio. Se 
trata de um deserto de areia vermelha, sobre o qual, se elevam 
montanhs de granito e picos de cores dourados e avermelhados. 
Recorrido (tour clássico) em veículo 4x4 por aproximadamente 2 
horas. Saéda a Aqaba. Jantar e alojamento no hotel. 
07º Dia—Aqaba/Mar Muerto (325 km) sin guia 
Em horário previsto, traslado ao hotel doMar Muerto. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
08º Dia—Mar Muerto/Ammán (55 km) 
Traslado ao Aeropuerto. 
Nota: O café da manhã é servido das 06:00 até as 10:00, se o vôo 
sair mais cedo o passageiro perde o café automaticamente. 
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01º Dia—Ammán (40 km) 
Chegada a Ammán, capital da Jordania. Trâmites de visto e traslado 
ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
02º Dia—Ammán/Jerash/Ajloun/Ammán (175 km) 
Visita panorâmica da cidade de Ammán nova e antiga, conhecida 
como Philadelphia: se efetuará um recorrido pela zona moderna, 
centro da cidade com uma vista desde a Citadela. Continuação ao 
teatro romano; logo saída aos mercados tradicionais, igrejas, mes-
quitas, asssim como pelos bairros residenciais. Saída até Jerash, uma 
das cidades mais completas e melhores conservadas de Imperio 
romano conhecida como Pompeia do este, o qual indica o grand 
exemplo da urbanização romana. Um recorrido pelo tempo através 
de suas ruas, teatros, templos e praças entre os que se destacam, a 
grande coluna, o arco do triunfo, a praça oval e os templos de Zeus 
e Artemisa. Continuação até o castelo de Ajloun, situado no alto da 
montanha onde se contempla uma linda vista. Fortaleza construída 
por um dos generais de Saladino em 1185 D.C. nos tempos dos 
Ayyubí para controlar as minas de ferro da zona; o qual é um perfei-
to exemplo da arquitetura Islâmica já que foi reconstruída durante o 
século VIII pelos Mamelucos. O castelo de Ajloun dominava as três 
rotas principais que levavam ao vale do Jordão e protegía as rotas 
comerciais entre Jordânia e Siria; que se converteu em um ponto 
defensivo estratégico na época dos Cruzados. Jantar e alojamento 
no hotel. 
03º Dia—Ammán/Castillos del Desierto “UNESCO sitio de Patrimo-
nio Mundial”/Ammán (225 km) 
Saída para visitar os castelos islâmicos, construidos entre os séculos 
VII e VIII durante a dinastía Omeya. Visita do castelo de Amra, antigo 
pavilhão de caça; castelo o Kharraneh, antigo carabanseria; e visita 
do forte romano omaya del Azraq,construido em edra volcânica 
negra. Regresso a Ammán. Jantar e alojamento no hotel. 
04º Dia—Ammán/Madaba/Monte Nebo/Karak ou Shobak/Petra (360 
km) 
Saéda até Madaba a “Cidade dos Mosaicos” onde se visitará a igreja 
de São Jorge que guarda o mapa da Terra Santa confeccionado no 

ano 571 D. C. Continuação até o Monte Nebo, conhecido como a 
tumba de Moisés e de onde se tem uma magnífica panorâmica do 
vale do Jordão. Saída pelo caminho real até a fortaleza de Karak ou 
Shobak construida entre 1110 e 1213 D. C. pelos templarios durante 
as cruzadas, que depois foi tomada por Saladino. Saída para Petra. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
05º Dia—Petra “UNESCO sitio de Patrimonio Mundial” (Hoteles 5-20 
Km 
Visita clássica de día completo cidade Nabatea de Petra e um dos 
cenários de “Indiana Jones”. Petra uma das sete maravilhas do mun-
do, excavada em rocha rosa há mais de 2000 anos. Subiremos até a 
entrada do desfiladeiro (Siq). Continuaremos para chegar ao impres-
sionante conjunto monumental do Tesoro (El Khazneh). Visita do 
teatro, as tumbas reais, o altar de sacrificio e a rua das colunas. 
(Subida ao monasterio por conta dos clientes, sem guía). Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento no hotel. 
06º Dia—Petra/Pequeña Petra/Wadi Rum (120 km) 
Saída até a Pequeña Petra e depois ao deserto de Wadi Rum, um 
dos cenários dos filmes “Lawrence of Arabia” e “The Martian” por 
Matt Damon, e um dos lugares mais espetaculares do Oriente Me-
dio. Se trata de um deserto de areia vermelha, sobre o qual, se ele-
vam montanhs de granito e picos de cores dourados e avermelha-
dos. Recorrido (tour clássico) em veículo 4x4 por aproximadamente 
2 horas. Saéda a Aqaba. Jantar e alojamento em tendas beduínas 
privada.. 
07º Dia—Wadi Rum/Mar Muerto (350 km) sin guía 
Em horário previsto, traslado ao hotel doMar Muerto. Jantar e aloja-
mento no hotel. 
08º Dia—Mar Muerto/Ammán (55 km) 
Traslado ao Aeropuerto. 
Nota: O café da manhã é servido das 06:00 até as 10:00, se o vôo 
sair mais cedo o passageiro perde o café automaticamente. 
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