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JORDÂNIA SURPREENDENTE 
 

07 noites incluindo: 

07 noites com meia pensão (café da manhã e jantar), na categoria selecionada 
Traslados de chegada e partida em Amman 

Assistência no aeroporto para agilizar o visto de entrada (free) 
Visitas com guia falando espanhol e entradas, conforme itinerário 

01 mala + 01 bolsa de mão por pessoa  Seguro viagem Coris Vip 100 

Descritivo do programa, clique aqui 

 Saídas em vermelho, com guia em Português e Espanhol 

 Preços válidos para mínimo 02 pessoas viajando juntas 

Hotéis Previstos ou similares: 

Tur. Sup.: Amman - Amman West | Petra - La Maison | Wadi Rum - Beit Ali Camp Standard Chalet With Private Bathroom and AC |  

Mar Morto - Ramada Resort 

Primeira: Amman - Seven Roses | Petra - Petra Palace | Wadi Rum - Beit Ali Camp Standard Chalet With Private Bathroom and AC  |  

Mar Morto - Dead Sea Spa 

Luxo: Amman - Le Bristol | Petra - Moevenpick Nabatean Castle | Wadi Rum - Suncity Camp Deluxe Bedouin Tent With Private Bathroom 

and AC | Mar Morto - Moevenpick Dead Sea 

 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.  Preços não são válidos para Feriados e Congressos. 

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

Saídas 2022  
Tur Sup Primeira Luxo 

Dbl Sgl Dbl Sgl Dbl Sgl 

01, 08, 15, 22 e 29 May+04, 11, 18 e 25 Sep 1057 1324 1160 1461 1372 1857 

05, 12, 19 e 26 Jun+03, 10, 17, 24 e 31 Jul+07, 14, 21 e 28 Aug 1084 1364 1194 1522 1570 2248 
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01º Dia - Domingo - Ammán  

Chegada a Ammán, capital da Jordânia. Trâmites do visto e traslado ao hotel. Jantar.  

02º Dia - Segunda - Ammán/Jerash/Ajloun/Ammán (175 km) 

Visita panorâmica da cidade de Ammán nova e antiga, conhecida como Filadelfia: se efetuará um recorrido pela área moder-

na, centro da cidade com uma vista desde a Ciudadela. Continuação a Teatro Romano; depois os mercados tradicionais 

(souqs), igrejas, mesquitas como a Mezquita Azul do Rei Abdullah perto do parlamento, assim como pelos bairros residenci-

ais. 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 Artemisa. 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 controlar 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 Jor-

dânia e a Síria; o qual se tornou em um ponto defenssivo estratégico na época dos Cruzados. 

03º Dia - Terça - Ammán/Castelos do Deserto “Patrimônio Mundial da Unesco”/Ammán (225 km)Saída para visitar os caste-

los islâmicos, construídos entre os séculos 7 e 8 durante a dinastia Omeya. Visita do castelo de Amra, antigo pavilhão de caça 

com afrescos exclusivos do mundo islâmico; castelo Al - Kharanah, antigo carabanseria; e visita do forte romano omaya del 

Azraq, construído em pedra vulcânica negra. Regresso para Ammán. Jantar. 

04º Dia - Quarta - Ammán/Madaba/Monte Nebo/Karak ou Shobak/Petra (325 km) 

Saída para Madaba a “Cidade dos Mosaicos” onde se visitará a igreja de São Jorge que abriga o mapa da Terra Santa confec-

cionado no ano 571 A.D. Continuação até o Monte Nebo, conhecido como a tumba de Moisés e de onde se tem uma magní-

fica 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. Jantar.  

05º Dia - Quinta - Petra “Patrimônio Mundial da Unesco” (Hoteis 5-20 km)  

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 desfiladeiro (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). Regresso ao hotel. Jantar. 

06º Dia - Sexta - Petra/Pequena Petra/Wadi Rum (195 km)  

Saída até a Pequena Petra para visita da parada de caravanas dos nabateos antes de entrar na cidade principal, cidade de 

comércio de seda e espécies. Depois saída para o deserto de Wadi Rum, um dos cenários dos filmes “Lawrence of Arabia”, 

“The Martian” por Matt Damon e “Star Wars”, além de uma das paissagens mais espetaculares do Oriente Medio. Se trata de 

um deserto de areia vermelha, com montanhas de granito e picos de cores dourados e avermelhados, assim como diferentes 

desenhos escavados em pedra vermelha. Tour clássico, em veículo 4x4 de aproximadamente 2 horas. Jantar e alojamento em 

um acampamento. 

07º Dia - Sábado - Wadi Rum/Mar Muerto (350 km) 

Em hora determinada traslado ao hotel do Mar Muerto, o primeiro spa natural e lugar mais baixo da terra. Tempo livre para 

desfrutar das instalações do hotel: praia e piscina. Jantar.  

08º Dia - Domingo - Mar Muerto/Ammán (55 km) 

Em hora a ser definida, traslado ao aeroporto e fim dos nossos serviços.  

Nota: O café da manhã é das 06:00 am às 10:00 am, se o vôo for mais cedo se perde o café da manhã e não tem reembolso. 


