Jordânia: Romanos, Nabateus e Mar Morto
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 3.157

+9x de R$ 819
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
O Reino Hachemita da Jordânia, um lugar que outrora cativou viajantes antigos, continua a encantar uma nova geração com sua mistura
eclética de modernidade e tradição. Da dureza encantadora de Wadi Rum ao inquieto centro da cidade de Amã e às majestosas ruínas de
civilizações que um dia foram esquecidas, a Jordânia é um destino único que oferece vistas de tirar o fôlego, acomodações charmosas e
culinária requintada. A Jordânia é o lar de inúmeras maravilhas que certamente o deixarão maravilhado.

Paises:
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com meia pensão
De 19 de Maio à 31 de Outubro de 2021

Inclui
Traslados de chegada e saída do aeroporto principal.
Guias Locais em espanhol nas visitas indicadas no itinerário.

Café da manhã buffet diário
3 Almoços e 6 jantares indicados no itinerário
visita ao Castelo de Ajlun
visita da cidade de Jerash
Visita panorâmica de Amã e Petra
visita da Igreja Ortodoxa de São Jorge em Madaba
vista panorâmica do Vale do Jordao e do Mar Morto
Guia acompanhante em espanhol do dia 1 ao dia 4 (A permanência no Mar Morto é independente e sem guia).

Roteiro
1° DIA: AMÃ
Chegada a Amã. Translado ao hotel. Resto do dia livre. Acomodação.
2° DIA: AMÃ - ALJUN - JERASH
Café da manhã. Saída para realizar uma visita ao Castelo de Ajlun, fortaleza construída em 1.185 e reconstruída mais tarde no século XIII pelos
mamelucos depois da sua destruição pelos mongóis. E um castelo da época dos cruzados, no alto da montanha e desde onde é possível
contemplar uma maravilhosa vista. Almoço. A continuação, realizaremos a visita de Jerash, uma das cidades da Decapolis. Visitaremos o Arco
do Triunfo, a praça oval, o cardo, a colunata, o templo da Afrodite e, para terminar, o teatro. A conservação das ruinas de Jerash ainda
surpreende atualmente, já que é possível ter uma ideia perfeita de como eram as cidades na época. Ao finalizar a visita, regresso a Amã. Jantar
e Acomodação.
3° DIA: AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - MAR MORTO - PETRA
Café da manhã. Saída para realizar um breve percurso panorâmico da cidade de Amã. Continuação a Madaba, para visitar a Igreja Ortodoxa de
São Jorge, onde está localizado o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Almoço. Continuação ao Monte Nebo, para admirar a vista panorâmica
do Vale do Jordao e do Mar Morto desde a montanha. Continuação ao Mar Morto com tempo livre para poder tomar um banho. Pela tarde,
continuação a Petra. Jantar e Acomodação. (A acomodação poderá ser em Aqaba).
4° DIA: PETRA - AMÃ
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a visita de Petra, a “Cidade Rosa”, capital dos Nabateus. Durante a visita, conheceremos os mais
importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos Nabateus: o Tesouro, famoso e internacionalmente conhecido

monumento mostrado em cenas do filme de Indiana Jones; os Túmulos de Cores; os Túmulos Reais; o Mosteiro; etc. Almoço incluído dentro da
cidade antiga, Patrimônio da Humanidade. Petra e um dos lugares do mundo em que se deve ir ao menos uma vez na vida. Ao fim da visita,
regresso a Amã. Jantar e Acomodação.
5° DIA: AMÃ - MAR MORTO
Café da manhã. Saída para o Mar Morto, lugar famoso por suas propriedades terapêuticas. Tempo livre, jantar e acomodação.
6° DIA: MAR MORTO
Café da manhã. Dia livre para desfrutar do Mar Morto e todas suas propriedades. As águas deste mar, que por seu alto grau de salinidade têm
notáveis propriedades curativas, junto com o barro rico em minerais, unido ao efeito climático, fazem da zona um inigualável balneário natural
no que tratar diferentes doenças, tais como doenças da pele, doenças reumáticas e inclusive doenças respiratórias. Os banhos com barro ou
lodo são reconhecidos internacionalmente como os melhores do mundo devido a sua salinidade bem como suas elevadas proporções de ferro,
magnésio, cloretos de cálcio, sódio e potássio, por isso este tipo de banhos têm excepcionais qualidades terapêuticas. Jantar e acomodação.
7° DIA: MAR MORTO
Café da manhã. Tempo livre para tomar um banho ou desfrutar da zona. Jantar e acomodação.
8° DIA: MAR MORTO - AMÃ
Café da manhã. Traslado de saída ao aeroporto de Amã. Fim dos nossos serviços. IMPORTANTE: para poder oferecer este traslado, É
necessário reservar voo de saída de Amã posterior às 12:00 horas.

Hospedagens
Nome: Millennium Amman | Cidade: Amã - 4 Estrelas
Nome: Movenpick Resort Petra | Cidade: Petra - 4 Estrelas
Nome: Movenpick Mar Morto | Cidade: Mar Morto - 4 Estrelas

Saídas e Preços

Saídas de Amã em 2021 – Temporada alta
Maio 19, 23, 26
Agosto 29
Setembro 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Outubro 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
A partir de USD 2.040 (valor total do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.040 (valor total do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 3.120 (valor total do pacote por pessoa em acomodação individual)

*********

Saídas de Amã em 2021 – Temporada baixa
Maio 30
Junho 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Julho 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
A partir de USD 1.910 (valor total do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 1.910 (valor total do pacote por pessoa em acomodação tripla)
A partir de USD 2.890 (valor total do pacote por pessoa em acomodação individual)

Observações
Em caso de reservar noites adicionais ou descontar noites do circuito, existirá um suplemento pelos serviços de traslados.
Este circuito opera com um mínimo de 2 passageiros.
Por motivos operativos este programa pode sofrer mudanças que se informarão em datas próximas à saída do tour.
VISTO – Mudanças no regulamento de vistos para Jordânia: Se aplica uma nova normativa pela qual os vistos de entrada serão
concedidos gratuitamente na Jordânia para os passageiros que viajam com programas contratados. Para beneficiar-se de vistos gratuitos,

é imprescindível receber cópias dos passaportes dos passageiros, pelo menos 10 dias antes do início dos serviços. No caso de não
receber essa documentação não podemos tramitar o visto com as autoridades e os clientes pagarão o visto à chegada. As nacionalidades
que requeiram está permissão de entrada/visto prévio, devem realizar esta gestão, com os gastos correspondentes. Unicamente se obtém
gratuidade no Custo do visto que se pagará na chegada.
Por motivos operativos a ordem de realização das visitas pode mudar, mantendo todas as programadas. Se confirmará o dia das visitas
com a confirmação da reserva.
A gestão do Visto/Permissão de Entrada na Jordânia estará incluída (exceto para nacionalidades que necessitem sua gestão com
antecedência) sempre que se reserve o serviço de traslado de chegada com a mesma operadora local do tour. No caso de não tomar este
serviço com o parceiro local e realizá-lo por conta própria, o passageiro deverá tramitar/pagar os valores diretamente na sua chegada ao
país. O custo aproximado do visto é de USD 60 por pessoa.
Este itinerário está sujeito a alterações e modificações por imperativos dos governos dos países.
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