
JORDÂNIA 81POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

WADI RUM

ITINERÁRIO VERSÃO DOMINGOS (Consultar resto de versões) 

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 965 USD

Jordânia: 

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento em quarto standard com ban-

heira e/ou ducha nos hotéis selecionados segundo a 
categoria escolhida. 

- Regime de meia pensão (7 cafés da manhã e 7 jantares). 
- Percurso segundo indicado no programa. 
- Visitas indicadas no itinerário com entradas (cavalos 

em Petra durante 800 metros e 2 horas de jipe em 
Wadi Rum). 

- Guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos, gorjetas, taxas de saída da Jordânia (15 USD 

aprox.), serviço de porta-equipagens nos hotéis e 
aeroportos, etc... 

- Jantar de fim de ano (consultar suplementos segundo 
a categoria de hotel escolhida). 

DATAS DE SAÍDA 
(de 1 Novembro 2019 a 30 Outubro 2020) 
- Saídas DIÁRIAS (exceto Segunda-feira)

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
Categoria “A” Turista 
- Amã: Days Inn 3* / Larsa 3* / Mena Tyche 3* 
- Petra: Petra Palace 3* / Oscar 3* / Edom 3* 

Categoria “B” Primeira 
- Amã: Harir Palace 4* / Gerasa 4* / Geneva 4*  
- Petra: Panorama 4* / Petra Moon 4* / P. Quatre 4* 

Categoria “C” 5* Standard 
- Amã: Bristol 5* / Holiday Inn 5* / Landmark 5* 
- Petra: Old Village 5* / Hyat Zaman 5* 

Categoria “D” 5* Lujo 
- Amã: Kempinski 5* / Grand Millenium 5* / Le Grand 5* 
- Petra: Marriott 5* / Movenpick Nabatean Castle 5* 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser alterada respeitando o conte-

údo do programa. 
- Os traslados aeroporto/hotel/aeroporto se realizam com con-

dutor de língua espanhola. 
- Durante os dias livres os clientes não dispõem de transporte 

nem guia local. 
- Consultar possíveis suplementos para estadias de fim de ano (27 

de dezembro-05 de Janeiro), na Semana Santa (5/12 de Abril de 
2020) e festas muçulmanas e jantares obrigatórios de Réveillon.   

Visto: 
- Rogamos consultar com sua Embaixada ou Consulado a 

necessidade de preparar o visto com antecedência ou poder 
fazer os trâmites à chegada, segundo nacionalidades. A Poli-
tours não será responsável em caso de problemas de vistos à 
chegada dos passageiros em destino.
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Dia 1º Amã 
• Domingo • Jantar. 
Chegada a Amã. Assistência de 
nosso pessoal. Trâmites de vistos. 
Traslado ao hotel e alojamento. 
Dia 2º Amã/Jerash/Ajlun/Amã 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar  
• 73 km. 
Visita panorâmica da cidade de 
Amã. Veremos suas avenidas mais 
importantes, a Cidadela, o centro 
urbano e o Teatro Romano. Conti-
nuação a Jerash, uma das cidades da 
Decápolis. Jerash se encontra ao 
norte de Amã, aproximadamente a 
45 km e à uma hora de distância por 
estrada. Durante a excursão, visita-
remos o Arco do Triunfo, a praça 
ovalada, o cardo, a colunata, o tem-
plo de Afrodita e no final, o teatro 
romano, com uma maravilhosa acús-
tica. Depois visitaremos o Castelo 
de Ajlun, fortaleza construída em 
1185 e reconstruída mais tarde no 
século XIII, pelos mamelucos depois 
da sua destruição pelos mongóis. É 
um castelo da época das cruzadas, 

situado no alto de uma montanha 
aonde podemos contemplar uma 
linda vista. Ao finalizar a visita, 
regresso a Amã. Alojamento. 
Dia 3º Amã/Castelos do Deserto/ 
Mar Morto/Amã 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar • 104 km. 
Saída em direção este da cidade, 
para visitar alguns dos mais repre-
sentativos Castelos do Deserto: 
Qasr Azraq, Qasr Amra, Qasr Khara-
na. Estes castelos, construções dos 
séculos VII a XI, eram utilizados uns 
como caravançarais, outros como 
pavilhões de descanso e alguns deles 
como fortes militares para a defesa 
de seus territórios. Na continuação 
visitaremos o Mar Morto, o ponto 
mais baixo da Terra, situado a 400 
metros abaixo do nível do mar. Possi-
bilidade de banho. Regresso a Amã. 
Alojamento. 
Dia 4º Amã/Madaba/ 
Monte Nebo/Petra 
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar 
• 262 km. 
Saída para visitar a Igreja Ortodoxa 

de São Jorge, aonde se encontra o 
primeiro mapa-mosaico da Palestina. 
Continuação ao Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica do Vale 
do Jordão e do Mar Morto, da mon-
tanha. Este lugar é importante por-
que foi o último lugar visitado por 
Moisés e de onde o profeta avistou a 
terra prometida, a qual nunca chega-
ria. Saída até Petra. Alojamento. 
Dia 5º Petra 
• Quinta-feira • Café da manhã + jantar. 
Dia completo dedicado à visita da 
cidade rosa, a capital dos Nabateos. 
Durante a visita, conheceremos os 
mais importantes e representativos 
monumentos esculpidos em rocha 
pelos Nabateanos. O Tesouro, famo-
so e internacionalmente conhecido 
monumento levado ao cine em um 
dos filmes de Indiana Jones, as Tum-
bas coloridas, as Tumbas reais, o 
Monastério. etc. Petra é um desses 
lugares do mundo que devemos ir 
pelo menos uma vez na vida. Ao fina-
lizar a visita, já pela tarde, regresso ao 
hotel. Alojamento. 
Dia 6º Petra/Pequena Petra/ 
Wadi Rum/Amã 
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para a vizinha “Pequena Petra” 
(Little Petra), somente a 15 km ao 
norte de Petra. Um desfiladeiro de 
apenas 2 metros de largura com sua 
arquitetura típica Nabatea fazem que 
a visita seja única e incomparável. 
Seguimos até chegar ao deserto de 
Lawrence da Arábia, Wadi Rum. A 
visita, que se realiza em peculiares veí-
culos 4 x 4, conduzidos por beduínos, 
consiste em uma pequena incursão na 
paisagem lunar deste deserto. Ao fina-
lizar a visita, saída para Amã. Chega-
da e alojamento no hotel. 
Dia 7º Amã 
• Sábado • Café da manhã + jantar. 
Dia livre a sua disposição. Alojamento. 
Dia 8º Amã 
• Domingo • Café da manhã. 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto. 

Extensões  a DUBAI, MAR MORTO, 
AQABA, LÍBANO e JERUSALÉM 

Consultar possibilidade de realizá-las e preço.

Temporadas Cat.  “A” Cat. “B” Cat. “C” Cat. “D”

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

 

em quarto duplo 965 1.075 1.280 1.450 
supl. quarto individual 360    360    515    840 

 

em quarto duplo 965 1.110 1.399 1.545 
supl. quarto individual 360    390    665    915 

Supl. 5 almoços 120    120    120    120

Temp. Baixa: 1/21 Dez 2019 + 12/31 Jan 2020 e 2 Jun/23 Ago 2020

Temp. Alta: 1/30 Nov + 22 Dez 2019/11 Jan 2020 e 1 Feb/31 Mai e 25 Ago/31 Out 2020

Suplementos 
Por traslado a Ponte Allenby (fronteira com Israel)................................................ 110 

Por voo Madri/Amã/Madri (sem taxas, neto e aproximado) desde .............. Consultar 

Visto da Jordânia (entrada por fronteiras terrestres ou estadias de 
menos de 2 noites)................................................................................................... 60 
Visto da Jordânia (segundo nacionalidade) ..................................................... Gratis 
Gestão de visto da Jordânia (para grupos, segundo nacionalidade) ....... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde... 33 

Consultar preços a partir de 1 Novembro 2020

l Amã

Cód. 10216G

HOTÉIS 4* Incluindo MEIA PENSÃO + 
PEQUENA PETRA + WADI RUM


