Mar Muerto

Jordânia Fascinante

A partir de 775 €

Meia Pensão durante todo o itinerário

9

7 Dias

6

Visitando: Amman / Jerash / Ajlun / Madaba / Nebo / Petra / Wadi Rum / Castelos Do Deserto / Mar Morto

Saídas 2019 / 2020
A AMMAN: QUARTAS-FEIRAS E DOMINGOS
2019-2020

Amman
2+2

Saídas todas as quartas-feiras e domingos de 27 de março 2019 à 29 de março 2020

Dia 1º: Amman
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 2º Amman / Visita Panorâmica / Jerash / Ajlun / Amman
Café da manhã e saída para realizar uma visita
panorâmica da cidade de Amman. Suas importantes avenidas, a cidadela, o centro urbano e
o teatro romano. Continuaremos em rota até
Jerash, uma das cidades das Decápolis, situada
ao norte de Amman. Durante a excursão, visitaremos o arco do triunfo, a praça ovalada,
o cardo, a colunata, o Templo de Afrodite e o
teatro romano com sua maravilhosa acústica.
Depois visitaremos o Castelo de Ajlun, fortaleza
construída em 1185 e reconstruída mais tarde
no século XIII pelos mamelucos depois de ser
destruída pelos mongóis. É um castelo da época
dos cruzados, situado no alto da montanha onde
podemos contemplar uma charmosa vista. Ao
final da visita regressaremos à Amman. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 3º: Amman / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
Café da manhã e saída até Madaba para visitar a
Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde encontra-se
o primeiro mapa mosaico da Palestina. Continuação até o Monte Nebo onde admiraremos
uma preciosa vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto. Este lugar é historicamente
importante por ter sido o último lugar visitado
por Moisés onde avistou a terra prometida, a
qual nunca chegaria. Visita do Castelo de Shobak denominado por algum motivo como “Mont

Dia 4º: Petra
Café da manhã. Dia completo dedicado a visita
da cidade rosa, capital dos Nabateos. Desceremos a cavalo até a entrada do desfiladeiro.
Durante a visita a pé, conheceremos os mais
importantes e representativos monumentos esculpidos em rocha pelos Nabateos. O tesouro,
famoso e internacional monumento levado ao
cinema em um dos filmes do Indiana Jones, as
Tumbas Coloridas, as Tumbas Reais e o monastério. Petra é um dos lugares do que ao menos
uma vez na sua vida terá que ir. Ao finalizar a
visita pela tarde regresso ao hotel. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º: Petra / Little Petra / Wadi Rum
/ Amman
Café da manhã. Visita a Little Petra (Pequena
Petra) foi habitada pelos Nabateos e tem muitas tumbas, recipientes de água e canais, por
um estreito caminho, seguiremos até o interior
de Siq Al Bared. Saída até Wadi Rum, atravessando o deserto de Lawrence da Arabia. A visita será realizada em peculiares veículos 4x4
conduzidos por um beduíno, consiste em uma
pequena incursão nas paisagens lunares deste

deserto, observaremos as maravilhas que naturais, com rochas e areia, o povoado de Wadi
Rum, a fonte de Lawrence, as inscrições de
Alamele, os 7 pilares e as dunas de areia. Ao
final da visita continuaremos à Amman. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 6º: Amman / Castelos Do Deserto /
Mar Morto / Amman
Café da manhã. Saída até o leste da cidade para
visitar os três mais representativos Castelos do
Deserto: Harranah, Amra e Hallabat. Estes castelos, construídos entre os séculos VII a XI, eram
utilizados como Caravançarais e outros como
pavilhões de descanso e alguns deles como
fortes militares para defesa de territórios. Estes
que visitamos são os mais representativos, especialmente o de Amra, por seu interior fresco que
recobre a parede e que foi obra de artistas sírios
durante o período califal. Saída até o Mar Morto.
O ponto mais baixo da Terra, situado a 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e
seus minerais, oferecem possibilidades curativas
para diferentes enfermidades assim como para
fabricação de produtos de beleza. Possibilidade
de banho. Regresso à Amman. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 7º: Amman
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo de
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Obs: os apartamentos deverão ser desocupados
até às 10h.

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

232

Real”, está entre uma ladeira na montanha. O
exterior do castelo de Shobak é impressionante,
com uma imponente porta e enormes paredes
aos arredores. Apesar das precauções tomadas
pelo construtor, a fortaleza caiu em mãos saladinas somente 75 anos depois. Continuação a
Petra, chegada a cidade de Nabatea descoberta
no século XIX pelo suíço Ludwing Burckhardt.
Jantar e acomodação no hotel.

Tour

Cat.

Apartamento Duplo

Supl. Indiv.

Tour 7: Dias Aman / Aman
De 27 de Março a 22 de Abril 2019
Iti OM611
Tour 7: Dias Aman / Aman
De 24 de Abril a 29 de Maio de 2019
Iti OM611
Tour 7: Dias Aman / Aman
De 02 de Junho a 28 de Agosto de 2019
Iti OM611
Tour 7: Dias Aman / Aman: De 01 de Set. de 2019 a 29 de Mar.de 2020
(Exceto Saídas de Natal/Ano Novo)
Iti OM611
Tour 7: Dias Aman / Aman /
(Natal/Ano Novo) De 18 de Dezembro 2019 a 05 de Janeiro 2020
Iti OM611

Categoria Primeira (4*) A
Categoria Semi- Luxo (5*Moderado) B
Categoria Luxo (5*L) C
Categoria Primeira (4*) A
Categoria Semi- Luxo (5*Moderado) B
Categoria Luxo (5*L) C
Categoria Primeira (4*) A
Categoria Semi- Luxo (5*Moderado) B
Categoria Luxo (5*L) C
Categoria Primeira (4*) A
Categoria Semi- Luxo (5*Moderado) B
Categoria Luxo (5*L) C
Categoria Primeira (4*) A
Categoria Semi- Luxo (5*Moderado) B
Categoria Luxo (5*L) C

875
1.125
1.325
825
1.075
1.250
775
1.050
1.175
825
1.075
1.250
925
1.250
1.475

375
550
725
350
510
675
350
510
675
350
510
675
400
575
750

Cercano Oriente

Mada
Madaba

Mar Muerto

Kerak
JORDÂNIA

Petra 2
Wadi Rum

SI

O Tour Inclui

• Traslados de chegada e saída.
• Acomodação nos hotéis indicados na categoria selecionada e em regime de meia pensão.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus segundo o número de passageiros com guia
acompanhante falando espanhol.
• Visita e entradas a monumentos tal como se
descrevem no itinerário com guias falando
espanhol.
• Visita de Petra a cavalo até a entrada do
desfiladeiro.
• Excursão em veículo 4x4 pelo Deserto de
Wadi Rum.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Categoria 4* (primera) A

Amman

Rojina / Days Inn 4*

Petra

Panorama / Pquatro / Sella 4*

Cidade

Categoria 5* ( Luxo moderado) B

Amman

Bristol / Regency Palace 5*

Petra

The Old Village / Nabatean Castle 5*

Cidade

Categoria 5* L ( Luxo) C

Amman

Le Grand Amman / Marriott 5*L

Petra

The Old Village / Nabatean Castle / Hayat Zamans 5* L

Suplemento Pensão Completa
inclui 5 almoços
Por pessoa
150
€

NOTAS IMPORTANTES
• As ordens das visitas poderão ser alteradas respeitando em todo momento a realização de todas às
visitas e excursões programadas no itinerário.
• Em caso de chegada no primeiro dia posteriormente
às 20h o jantar não estará incluído.
• Consultar suplemento para a Ceia de Natal e Fim
de Ano.

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

