Jordânia

Itinerário

O Melhor da Jordânia

1º Dia: Lisboa ou Porto/Amã
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para embarque com destino a Amã, via Madrid, com a companhia
aérea Royal Jordanian. Chegada, controle de passaportes, assistência e transfere ao hotel da categoria seleccionada.
Alojamento.
2º Dia: Amã/Visita à cidade/Jerash/Ajlun/Amã (P.A.J)
Pequeno-almoço e saída para realizar uma visita panorâmica à cidade de Amã, às suas mais importantes avenidas,
Cidadela, Centro Urbano e ao Teatro Romano. Continuação até à cidade de Jerash, uma das cidades da Decapolis
(confederação de 10 cidades Greco-Romanas do primeiro século antes de Cristo). Jerash encontra-se a norte de
Amã, a aproximadamente 45 km e a uma hora de distância por estrada. Durante a excursão, visitaremos o Arco do
Triunfo, a Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o templo de Afrodite e, por fim, o teatro romano com uma maravilhosa
acústica. Almoço em restaurante local, seguido de visita ao Castelo de Ajlun, fortaleza construída em 1185 e
reconstruído mais tarde no século XIII, pelos mamelucos depois da sua destruição por parte dos mongóis. É um
castelo da época dos cruzados, situado no alto da montanha de onde se contempla uma vista maravilhosa. Regresso
a Amã. Jantar e alojamento no hotel.
3º Dia: Amã/Castelos do Deserto/Mar Morto (P.A.J)
Pequeno-almoço. Saída para visita a três Castelos do Deserto: harranah, Amra e Hallabat. Estes castelos,
construções dos séculos VII a XI, eram utilizados uns como caravaserai, outros como pavilhões de descanso e alguns
deles como fortes militares para defesa dos seus territórios. Ainda hoje se podem encontrar algumas dezenas deles,
em diferente estado de conservação. Estes três que visitaremos são os mais representativos, especialmente o de
Amra, pelos seus frescos interiores que cobrem as paredes e que foram obre de artistas sírios durante o período
califal. Almoço em restaurante local.
À tarde visita ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra situado a 400 metros abaixo do nível do mar. A sua salinidade
e os seus minerais oferecem possibilidades curativas para diferentes doenças, assim como para o fabrico de produtos
cosméticos e de beleza. Possibilidade de banho. Jantar e alojamento no hotel.
4º Dia: Amã/Monte Nebo/Madaba/Pequena Petra/Petra (P.A.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 desde donde o profeta proclamou a
terra prometida. Continuação para Pequena Petra. Localizada no Siq Al Bared, deve o seu nome ao facto de estar
junto a Petra, no entanto em menor dimensão. Habitada pelos Nabateus, podemos ainda encontrar diversos túmulos,
casas esculpidas com frescos, canais de abastecimento de água e um pequeno museu beduíno. Chegada ao hotel da
categoria seleccionada. Jantar e alojamento no hotel.
5º Dia: Petra (P.A.J)
Dia completo dedicado à visita da cidade rosa, a capital dos Nabateus. Durante a visita conheceremos o mais
importante e representativo monumento esculpido em rocha pelos Nabateus, O Tesouro ('Al-Khazneh'), famoso e
internacionalmente conhecido por um dos filmes de Indiana Jones, “A Última Cruzada”. Além deste visitaremos
também as Túmulos Coloridas, Túmulos Reais…Petra é uma das novas sete maravilhas do mundo e um local a visitar
pelo menos uma vez na vida. Terminado a visita, já ao final da tarde, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.
6º Dia: Petra/Wadi Rum/Aqaba (P.A.J)
Pequeno-almoço e saída para o Deserto de Wadi Rum. Após de 2 horas de caminho, chegamos ao deserto de
Lawrence da Arábia. A visita, que se realiza 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, com rochas e areia como a Fonte de Lawrence… Terminada a visita, continuação até Aqaba. Jantar e
alojamento no hotel.
7º Dia: Aqaba/Amã (P.A.J)
Dia livre que poderá aproveitar para descansar, realizar as ultimas compras ou simplesmente aproveitar a praia do
hotel e as belas águas do Mar Vermelho. Em hora a informar, saída com destino a Amã. Jantar e alojamento no hotel.
8º Dia: Amã/Lisboa ou Porto
Em hora a informar transporte ao aeroporto para embarque com destino a Portugal, via Madrid, com a companhia
aérea Royal Jordanian. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário:
(P) Pequeno-almoço - (A) 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)
Alojamentos previstos:
Cidade

Sup.

AMÃ

OCEAN ARENA UNI
HOTEL
EDOM SEVEN
WONDERS
DAYS INN

PETRA
AQABA
MAR MORTO



Sup.
LE MERIDIEN OU
KEMPINSKI
MARRIOTT

NABATEAN CASTLE

AQABA GULF

ORYX

WINTER VALLEY WARWICK RESORT & SPA
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REGENCY PALACE

BELLE VUE GRAND
PALACE
PETRA PANORAMA

HOLIDAY INN

RADISSON BLU
MOVENPICK CITY
MOVENPICK
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