Jordânia

Itinerário

Jordânia Clássica
Especial Páscoa

1º Dia: Lisboa/Amã
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para embarque com destino a Amã, via Istambul, com a
companhia aérea TurkishAirlines. Chegada, controle de passaportes, assistência e transfere ao hotel da categoria
seleccionada. Alojamento.
2º Dia: Amã/Ajloun/Jerash/Amã (P.J)
Pequeno-almoço. Saída para visita panorâmica á capital jordana, incluíndo as mais importantes avenidas, a Cidadela,
ao centro urbano e ao Teatro Romano. Continuação da viagem até Jerash, uma das cidades de Decápolis
(confederação de dez cidades greco-romanas do primeiro século ª C.), localizada a 45 km a norte de Amã e que foi
construída na época helenística por um dos generais de Alexandre Magno no século III ª C. Durante a excursão, visita
ao Arco do Triunfo, à Praça Oval, ao Cardo, à Colunata, ao Templo de Afrodite e para terminar ao Teatro Romano.
Continuação para Ajloun, para visita ao seu Castelo, construído em 1185 e reconstruído mais tarde no século XIII
pelos Mamelucos, depois da sua destruição pelos Mongóis. O castelo data da época dos cruzados e está
estrategicamente situado no alto da montanha. Regresso ao hotel em Amã para jantar e alojamento no hotel.
3º Dia: Amã/Castelos do Deserto/Mar Morto/Amã (P.J)
Pequeno-almoço. Saída em direcção a este da cidade, para visitar alguns dos mais representativos Castelos do
Deserto. Estes castelos, construídos entre os séculos VII e XI, eram utilizados como caravansarais, pavilhões de
descanso e fortes militares para defesa dos territórios. De seguida visita ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, a
400 metros abaixo do nível do mar. Possibilidade para tomar banho. Regresso a Amã. Jantar e alojamento no hotel.
4º Dia: Amã/Madaba/Monte Nebo/Castelo Shobak / Petra (P.J)
Após o pequeno-almoço, saída para visita á Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa-mosaico
da Palestina. Continuação para o Monte Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto.
Este local é de enorme importância, pois foi o último lugar visitado por Moisés e de onde o profeta proclamou a terra
prometida. Continuação para o Castelo de Shobak, localizado a norte de Petra, é um vestígio solitário da antiga glória
das Cruzadas, construído em 1115 pelo Rei Balduino, como defesa do caminho entre Damasco e o Egipto. Partida
para Petra. Jantar e alojamento no hotel.
5º Dia: Petra (P.J)
Pequeno-almoço. Dia completo de visita á cidade rosa, a capital dos Nabateos. Visita aos mais importantes e
representativos monumentos esculpidos na rocha pelos Nabateos. O Tesouro, famoso internacionalmente devido ao
filme Indiana Jones, as dezenas de Túmulos coloridos, os Túmulos reais, o Mosteiro, etc... Petra, uma das sete
maravilhas do mundo, é dos locais que pelo menos uma vez na vida, se deve visitar. Ao final do dia, regresso ao hotel
para jantar e alojamento no hotel.
6º Dia: Petra/Pequena Petra/Wadi Rum/Amã (P.J)
Pequeno-almoço. Saída para Pequena Petra, localizada a 15 kms a norte de Petra. Um desfiladeiro de 2 metros de
largura, com arquitectura tradicional Nabatea que faz desta uma visita única. Foi habitado pelos Nabateus e podem
ver-se muitos túmulos, recipientes de água e canais e um pequeno caminho até Siq Al Bared. Continuação até Wadi
Rum, o deserto de Lawrence da Arabia. A visita realiza-se em veículos 4x4, conduzidos por beduínos, e que consiste
numa pequena excursão na paisagem lunar deste deserto. No nosso passeio observaremos as maravilhas que a
natureza criou na zona. Regresso a Amã. Jantar e alojamento no hotel.
7º Dia: Amã (P.J)
Pequeno-almoço. Dia livre. Jantar e alojamento no hotel.
8º Dia: Amã/Lisboa
Em hora a informar transporte ao aeroporto para embarque com destino a Portugal, via Istambul, com a companhia
aérea TurkishAirlines. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço - (J) Jantar
Bebidas não incluídas

Notas Importantes:
- As visitas incluídas, assim como a ordem do itinerário podem sofrer alterações, sem que isso afecte o conteúdo do programa
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 meses.
- O visto é obtido e pago à entrada.
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que
efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
(esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet)

Voos Previstos:
TK1756 T 13APR LIS/IST 1125-18.05
TK 812 T 13APR IST/AMM 21.00-23.55
TK 813 T 20APR AMM/IST 06.30-08.55
TK1759 T 20APR IST/LIS 11.55-14.50
(Sujeitos a alterações)

Alojamentos previstos:
Cidade

Sup.

AMÃ

Hotel Al Fanar
Palace
Hotel Candles ou
Hotel La Maison

PETRA
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Hotel Ayass ou Hotel
Days Inn
Hotel Kings Way ou
Hotel P4 Quattro



Sup.

Hotel Holiday Inn

Hotel Le Grand ou
Hotel Kempenski
Hotel Hyatt Zaman

Hotel Hyatt Zaman
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