Jordânia
Viagem em Grupo

19 setembro 2022
RNAVT 4133

Porto para Amã a Segunda-Feira, Setembro 19

VOOS

MSC VIRTUOSA

PELAS ARÁBIAS

Amã para Porto a Segunda-Feira, Setembro 26

Itinerário previsto de viagem:
1º Dia: Porto /Amã
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida para embarque com destino a Amã. Chegada,
controle de passaportes, assistência e transfere ao hotel da categoria selecionada. Alojamento.

2º Dia: Amã/Jerash/Ajloun /Amã (P, A, J)
Visitaremos a capital Amã, conhecendo seus principais locais e atrações turísticas, como a Cidadela e
o Teatro Romano. A seguir, faremos a visita de Jerash ou “Gerasa”, cidade greco-romana que fazia
parte da Decápolis e é conhecida como a "Pompéia do Oriente" pela sua importância e seu magnífico
estado de conservação. Podemos admirar entre outros: a Porte de Adriano, o Hipódromo, o Teatro, a
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Ágora ou fórum com sua colunata completa, o Cardo Maximus, o Templo de Zeus e o de Artemis. Em
seguida, visitaremos o Castelo de Ajlun, fortaleza construída em 1185 e reconstruída mais tarde no
século XIII, por mamelucos após sua destruição pelos mongóis. É um castelo de época dos cruzados,
localizada no topo da montanha e de onde se pode ver uma bela vista. Regresso a Amã. Jantar e
alojamento.

3º Dia: Amã/Madaba/Monte Nebo/Castelo Shobak / Petra (P.A.J)
Após o pequeno-almoço, iniciaremos o passeio na cidade de Madaba para visitar a Igreja Igreja
Ortodoxa de São Jorge, onde está localizado um mapa em mosaico da Palestina do século VI. De lá
partiremos em direção ao Monte Nebo, onde teremos uma vista panorâmica sobre o Vale Jordão e o
Mar Morto. Continuaremos até ao castelo Shobak, lembrança da antiga glória das Cruzadas,
construída como defesa entre Damasco e Egito. No final desta visita chegaremos à cidade de Petra.
Jantar e alojamento no hotel.

4º Dia: Petra (P.A.J)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateus. Durante o
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passeio a pé, conheceremos os mais importantes e representativos monumentos esculpidos na
rocha pelos Nabateus. O Tesouro, monumento internacionalmente conhecido utilizado num dos
filmes de Indiana Jones, os Túmulos Coloridos, os Túmulos Reais, o Mosteiro. Regresso ao hotel.
Jantar e alojamento.

5º Dia: Petra/Pequena Petra/Wadi Rum (P.A.J)
Pequeno-almoço e saída 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. Continuação 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

MSC Starship Club

de Lawrence… Terminada a visita, continuação até ao acampamento para instalação em tendas

Piscinas do MSC Virtuosa

beduínas com WC Privado. O Jantar e entretenimento terá lugar na tenda principal, onde os hóspedes
são convidados a participar nas actividades de animação e a admirar a experiência única de apreciar
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o belo céu estrelado visto do deserto!

6º Dia: Wadi Rum/Amã (P.A.J)
Pequeno-almoço. Em hora a informar, saída com destino ao hotel em Amã. Chegada, check-in e
alojamento. Jantar no hotel.

7º Dia: Amã/Mar Morto/Amã (P.A.J)
Pequeno-almoço. Saída em direcção ao Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, a 400 metros abaixo
do nível do mar. Tempo livre para tomar banho.
Almoço em restaurante local. Regresso a Amã. Jantar e alojamento no hotel. Em hora a informar
transporte ao aeroporto.

8º Dia: Amã/Portugal
Embarque com destino a Portugal. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços.

Galleria Virtuosa
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MSC Aurea Spa

Refeições no itinerário: P – Pequeno-almoço | A - Almoço | J – Jantar
Bebidas não incluídas

Hotel Days Inn Amã 4*
ou similar

Hotéis
previstos

Hotel Sella Petra 4*
ou similar

Hassan Zawaideh Camp
ou similar
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Visitas
mais
importantes

Amman

Jerash

Madaba

Petra

Wadi Rum
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Mar Morto

Preços por Pessoa:
Válidos para o mínimo de 25 participantes
Em quarto duplo ou triplo …………………….. EUR 1.598€
Em quarto Individual …………….….………….. EUR 1.807€

Serviços incluídos:

Preços

Passagem aérea em classe económica para o percurso
Porto/Istambul/Amã/Istambul/Porto
Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de EUR 338 (sujeitas
a alterações legais até à data de emissão);
4 noites em Amã, 2 noites em Petra e 1 noite no deserto de Wadi Rum;
Pensão completa e visitas conforme itinerário;
Passeio em veículos 4x4 no deserto de Wadi Rum;
Guia local em idioma espanhol, durante as visitas;
Transferes conforme itinerário;
Seguro de Viagem e seguro de cancelamento/Covid19.

Serviços excluídos:
Passaporte;
Gratificações;
Visto para a Jordânia (Gratuito à chegada apenas com o envio dos dados do
passaporte no momento da reserva);
Bebidas às refeições;
Tudo o que não esteja indicado como incluído;
Extras de carater pessoal;

Plano de pagamentos:
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No ato da reserva 30%
Até dia 31 de Maio30%
Até dia 30 de Junho pagamento final dos restantes 40%

