
  

                     Tarifa especial para todo o ano. 

De 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2019.



Programas Regulares 
 

         1º Janeiro – 31 Dezembro/2019 
  

 

 As lendas da Jordânia                                7 dias – 6 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Castelos do Deserto                                     8 dias – 7 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Deserto de Wadi Rum                                     8 dias – 7 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Jordânia e Aqaba                                        8 dias – 7 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Deserto de Wadi Rum e Mar Morto      8 dias – 7 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Jordânia Completa                                          8 dias – 7 noites 
Saídas: sexta, sábado, domingo, terça, quarta e quinta. 
 
 

 Jordânia e Jerusalém 1                                   9 dias – 8 noites 
Saídas: Sábado. 
 
 

 Jordânia e Jerusalém 2                                   8 dias – 7 noites 
Saídas: Domingo. 
 
 

 Extensões na Jordânia                                   4 dias – 3 noites 

 Saídas: Quinta e domingo.

.com 

 



 
 

 

 

                                1- AS LENDAS DE JORDÂNIA 7 DIAS / 6 NOITES 

                Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 
 

 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 

 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMÃ 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Possibilidade para banhar-se. Após a visita, retorno ao hotel em Amã para jantar e hospedagem. 

  

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) - AMÃ 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Amã. Chegada. Jantar e hospedagem no hotel. 

 

Dia 7º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

 

 

P.Terrestre: Preços em US$  

Por pessoa em 1+9 X 
Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 715, 842, 1.066, 1.155, 715, 842, 1.066, 1.155, 

  S.individual 224, 269, 426, 553, 224, 269, 426, 553, 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 
 

 

 



 

 

 

2- CASTELOS DO DESERTO 8 DIAS / 7 NOITES 

         Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 

 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 
 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 
 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMÃ 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Possibilidade para banhar-se. Após a visita, retorno ao hotel em Amã para jantar e hospedagem. 
 

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 

Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) - AMÃ 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Amã. Chegada. Jantar e hospedagem no hotel. 

 
Dia 7º AMÃ (DIA LIVRE) 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

 

 

 

 

 

 

 

P.Terrestre: Preços em US$  
Por pessoa em 1+9 X 

Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 752 886 1140 1260 752 857 1081 1200 

  S.individual 239 299 485 642 239 299 485 642 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 



 

 

                          3- DESERTO DE WADI RUM 8 DIAS / 7 NOITES 
         Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 

 
 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 
 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMÃ 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Possibilidade para banhar-se. Após a visita, retorno ao hotel em Amã para jantar e hospedagem. 

  

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – WADI RUM 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Jantar e hospedagem no acampamento. 

 
 

Dia 7º WADI RUM - AMÃ 

Café da manhã. Em horário determinado, saída para Amã. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

P.Terrestre: Preços em US$  
Por pessoa em 1+9 X 

Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 819 931 1155 1260 819 901 1095 1200 

  S.individual 239 299 485 642 239 299 485 642 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 
 

 

 

 

 



  

 

4- JORDÂNIA E AQABA 8 DIAS / 7 NOITES 

         Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 
 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 
 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMÃ 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Possibilidade para banhar-se. Após a visita, retorno ao hotel em Amã para jantar e hospedagem. 

  

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – AQABA 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Aqaba. Chegada. Jantar e hospedagem. 

 
 

Dia 7º AQABA - AMÃ 

Café da manhã. Em horário determinado, saída para Amã. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

 

P.Terrestre: Preços em US$  
Por pessoa em 1+9 X 

Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 797 946 1200 1394 797 916 1140 1334 

  S.individual 239 299 485 642 239 299 485 642 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 
 

 

 

 



 

 

5- DESERTO DE WADI RUM E MAR MORTO 8 DIAS / 7 NOITES 

                            Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 
 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 
 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Jantar e hospedagem. 

  

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – WADI RUM 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Jantar e hospedagem no acampamento. 

 
 

Dia 7º WADI RUM - AMÃ 

Café da manhã. Em horário determinado, saída para Amã. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

P.Terrestre: Preços em US$  
Por pessoa em 1+9 X 

Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 842 961 1215 1305 842 931 1140 1230 

  S.individual 239 299 485 642 239 299 485 642 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 
 

 

 

 

 

 



 

6- JORDÂNIA COMPLETA 8 DIAS / 7 NOITES  

                            Sexta / Sábado / Domingo / Terça / Quarta / Quinta 
 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 
 

Dia 2º AMÃ VISITA PANORÂMICA - JERASH - AJLOUN - AMÃ 

Café da manhã e partida para um passeio pela cidade de Amã, onde se destacam: suas avenidas, a cidadela, o centro da cidade 

e o Teatro Romano. Continuação a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Durante o passeio, visite o Arco do Triunfo, a Praça 

Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite e o Teatro Romano. Seguimos para o Castelo de Ajloun, uma fortaleza 

construída em 1185 e mais tarde reconstruída no século XIII pelos mamelucos depois de sua destruição pelos mongóis. É um 

castelo do Cruzado, localizado no topo da montanha, de onde se pode admirar uma bela vista. Retorno ao hotel em Amã. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 3º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO 

Café da manhã e partida para o leste da cidade para visitar três dos Castelos do Deserto (Harranah, Amra e Azraq): Estes 

castelos construídos do século VII ao XI, alguns foram usados como caravanas, outros como pavilhões de descanso e alguns 

deles como fortes militares para a defesa de seus territórios. Continuamos para visitar o Mar Morto. O ponto mais baixo da 

Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura de diversas doenças. 

Jantar e hospedagem. 

  

Dia 4º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 5º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 6º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – AQABA 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Aqaba. Chegada. Jantar e hospedagem. 

 
 

Dia 7º AQABA - AMÃ 

Café da manhã. Em horário determinado, saída para Amã. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

P.Terrestre: Preços em US$  

Por pessoa em 1+9 X 
Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 842 969 1215 1394 842 931 1155 1334 

  S.individual 239 299 485 642 239 299 485 642 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 

 
 

 

 

  

 



                         
7- JORDÂNIA E JERSUALÉM 9 DÍAS / 8 NOITES  Saídas Sábados 

 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 

 

Dia 2º AMÃ (DIA LIVRE) 

Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Jantar e hospedagem. 

  

Dia 3º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 4º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 5º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) - AMÃ 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Amã. Chegada. Jantar e hospedagem no hotel. 

 

Dia 6º AMÃ - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUSSEIN - BELÉM - JERUSALÉM 

Café da manhã. Cruzaremos a fronteira entre Jordânia e Israel diretamente para Belém - meio dia de passeio. 

Visita a Belém, a Igreja da Natividade e o Campo dos Pastores. O passeio termina em Jerusalém ao meio-dia. * 

Para a visita a Belém, é necessário levar um passaporte*. No final da excursão, traslado ao hotel. Jantar e 

hospedagem. 
 
Dia 7º JERUSALÉM VISITA DIA COMPLETO 

Café da manhã. Jerusalém de Ouro. Visita panorâmica da cidade antiga do Monte das Oliveiras. Visita ao Túmulo 

do Rei Davi, Cenáculo e Abadia da Dormição. Continuação para a antiga cidade visitando o bairro armênio, o 

bairro judeu, El Cardo, o Muro das Lamentações, o bairro cristão, a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. 

Continuaremos até a Cidade Moderna. Vista do Knesset (parlamento) e visita ao Yad Vashem, museu da 

lembrança do Holocausto. * Sábados e feriados O Yad Vashem é substituído por uma visita ao bairro Yemin 

Moshe (primeiro bairro de Jerusalém fora dos muros), Mishkenot Shaananim e o Moinho de Montefiore. 

Regresso ao hotel, jantar e hospedagem. 
 

Dia 8º JERUSALÉM - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUSSEIN - MAR MORTO - JERASH - AMMAN 

Café da manhã. Cruze a fronteira para voltar para a Jordânia. Partida para o Mar Morto, até quase 400 metros 

abaixo do nível do mar, sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura para diferentes doenças, 

onde podemos desfrutar de um banho. Continue até a cidade de Jerash ou "Gerasa", cidade greco-romana e 

uma das cidades de Decápolis e conhecida como "Pompéia do Oriente" por sua importância e seu magnífico 

estado de conservação. Jerash está localizada ao norte de Amã, a aproximadamente 45 km e uma hora de 

distância por estrada. Durante a excursão, visitaremos o Arco do Triunfo, a Praça Oval, o Portão de Adriano, o 

Hipódromo, o Cardo Máximo, a Colunata, o Templo de Afrodite, Zeus e Artemisa e o Teatro Romano, com um 

maravilhoso ambiente acústico. Saída para o hotel Amã, jantar e hosédagem no hotel. 

Dia 9º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

P.Terrestre: Preços em US$  

Por pessoa em 1+9 X 
Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 1630 1832 2302 2474 1630 1802 2273 2444 

  S.individual 403 485 747 836 403 485 747 836 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 



    

 

              8- JORDÂNIA E JERUSALÉM 8 DIAS / 7 NOITES Saídas Domingos 
 

Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 

  

Dia 2º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 4º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) - AMÃ 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída a Amã. Chegada. Jantar e hospedagem no hotel. 

 

Dia 5º AMÃ - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUSSEIN - BELÉM - JERUSALÉM 

Café da manhã. Cruzaremos a fronteira entre Jordânia e Israel diretamente para Belém - meio dia de passeio. 

Visita a Belém, a Igreja da Natividade e o Campo dos Pastores. O passeio termina em Jerusalém ao meio-dia. * 

Para a visita a Belém, é necessário levar um passaporte*. No final da excursão, traslado ao hotel. Jantar e 

hospedagem. 
 
Dia 6º JERUSALÉM VISITA DIA COMPLETO 

Café da manhã. Jerusalém de Ouro. Visita panorâmica da cidade antiga do Monte das Oliveiras. Visita ao Túmulo 

do Rei Davi, Cenáculo e Abadia da Dormição. Continuação para a antiga cidade visitando o bairro armênio, o 

bairro judeu, El Cardo, o Muro das Lamentações, o bairro cristão, a Via Dolorosa e a Igreja do Santo Sepulcro. 

Continuaremos até a Cidade Moderna. Vista do Knesset (parlamento) e visita ao Yad Vashem, museu da 

lembrança do Holocausto. * Sábados e feriados O Yad Vashem é substituído por uma visita ao bairro Yemin 

Moshe (primeiro bairro de Jerusalém fora dos muros), Mishkenot Shaananim e o Moinho de Montefiore. 

Regresso ao hotel, jantar e hospedagem. 
 

Dia 7º JERUSALÉM - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUSSEIN - MAR MORTO - JERASH - AMMAN 

Café da manhã. Cruze a fronteira para voltar para a Jordânia. Partida para o Mar Morto, até quase 400 metros 

abaixo do nível do mar, sua salinidade e minerais oferecem possibilidades de cura para diferentes doenças, 

onde podemos desfrutar de um banho. Continue até a cidade de Jerash ou "Gerasa", cidade greco-romana e 

uma das cidades de Decápolis e conhecida como "Pompéia do Oriente" por sua importância e seu magnífico 

estado de conservação. Jerash está localizada ao norte de Amã, a aproximadamente 45 km e uma hora de 

distância por estrada. Durante a excursão, visitaremos o Arco do Triunfo, a Praça Oval, o Portão de Adriano, o 

Hipódromo, o Cardo Máximo, a Colunata, o Templo de Afrodite, Zeus e Artemisa e o Teatro Romano, com um 

maravilhoso ambiente acústico. Saída para o hotel Amã, jantar e hosédagem no hotel. 

 

Dia 8º AMÃ - AEROPORTO 

Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu voo com destino à cidade de origem. 

P.Terrestre: Preços em US$  

Por pessoa em 1+9 X 
Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 1543 1767 2186 2372 1514 1738 2156 2342 

  S.individual 373 448 672 747 373 448 672 747 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 



 

 

                              9- EXTENSÕES NA JORDÂNIA 4 DIAS / 3 NOITES 

Quintas e Domingos 
 
Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 

  

Dia 2º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 4º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA 

(Voo a partir das 20:00 hrs) 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. Ao finalizar a visita, saída para o Aeroporto Internacional Queen Alia. 

 

 

 

 

 

P.Terrestre: Preços em US$  
Por pessoa em 1+9 X 

Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 551 611 716 790 522 581 686 760 

  S.individual 105 134 224 269 105 134 224 269 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                              9- EXTENSÕES NA JORDÂNIA 5 DIAS / 4 NOITES 

Quintas e Domingos 
 
Dia 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ 

Chegada, recepção e assistência pela nossa equipe. Após formalidades, traslado ao hotel. Jantar (Jantar incluso para chegadas 

no hotel antes das 21:00 hrs). Hospedagem. 

  

Dia 2º AMÃ - MADABA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK - PETRA 

Café da manhã e partida para Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos localizada a apenas 30 km da capital da 

Jordânia. Vamos visitar a Igreja de São Jorge, onde foi encontrado o mais antigo mapa em mosaico da Terra Santa. Seguimos 

para visitar o Monte Nebo, memorial montanha de onde Moises viu pela primeira vez a imagem da Terra prometida e de 

onde se tem uma incrível vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Morto. Se segue para o Castelo de Shobak, antiga e 

solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o caminho 

entre Damasco e o Egito. Traslado até Petra. Jantar e hospedagem. 
 
Dia 3º PETRA (DIA INTEIRO DE VISITA) 

Café da manhã. Dia inteiro dedicado à visita da cidade rosa, capital dos nabateans. Durante a visita, visitamos os mais 

importantes e representativos monumentos esculpidos na rocha pelos nabateans. O tesouro, famoso e internacionalmente 

conhecido monumento levado ao cinema em um dos filmes de Indiana Jones, os túmulos coloridos, os túmulos reais etc. Petra 

é um daqueles lugares do mundo onde se deve pelo menos ir uma vez na vida. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. 

Jantar e hospedagem. 

 

Dia 4º PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM (4x4 2hrs) – PETRA 

Café da manhã. Saída em direção até "The little Petra" (Pequena Petra), apenas 15 km ao norte de Petra. Um desfiladeiro de 

só 2 metros de largura com a sua típica arquitetura Nabatea torna esta visita única e incomparável. Foi habitada pelos Nabateus 

e tem muitas sepulturas, recipientes de água e canais. Saída para Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia. Excursão no 

deserto de Wadi Rum e passeio por 2 horas em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, consiste em um pequeno tour na 

paisagem lunar do deserto. Vamos admirar a areia rosa do deserto, que possui um encanto especial fornecido por maciços 

graníticos. No final da visita, à tarde, voltar para o hotel. Jantar e hospedagem. 

 

Dia 5º PETRA - PEQUENA PETRA - AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA 

Café da manhã.  Em horário a ser indicado , saída para o Aeroporto Internacional Queen Alia. 

 

 

 

 

 

P.Terrestre: Preços em US$  

Por pessoa em 1+9 X 
Inclui Seguro EUROMAX 9DIAS 

Alta Baixa 

3* 4* 5* 5*L 3* 4* 5* 5*L 
7 dias Duplo 623 697 832 936 593 667 802 906 

  S.individual 149 194 299 358 149 194 299 358 

Consulte tabela de suplementos para ver se existe algum na sua data de viagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Hotéis previstos ou similares 

 

 
                              CATEGORIAS 

Cidade 3* 4* 5* 5*L 
Amã Al Fanar Palace 1-Grand Palace  

2- Arena Space 
3- Days Inn 

1- Regency 
Palace 
2- Holiday Inn 

1-Le Grand 
2-Kempinski  

Petra 1-La Maison 
2-Oscar 

1- P4 Quattro 

2- Grand View 
 

Hyatt Zaman 

Wadi Rum                     Acampamento Sand Rose  

Aqaba City Tower Oryx Intercontinental  

Mar Morto Ramada Resort & Spa Holiday Inn Crowne Plaza 

Jerusalém Grand Court Leonardo Plaza 

** Suplementos para mudar o acampamento em Wadi Rum ** 

Acampamento 

Sun City 

USD 52,00 por pessoa 
USD 22,00 suplemento individual 

Acampamento 

Mazayen 

USD 45,00 por pessoa (tenda de luxo com A/C) 
USD 22,00 suplemento individual 

 
Darna Travel & Tourism – Agência de Turismo Receptivo kamal@darnatravel.com –  bookings2@darnatravel.com – sales5@darnatravel.com  

 

                                         
 
 
 
                           

 

Sazonalidade 

Baixa Temporada Alta Temporada 

05 JANEIRO 2019 

20 FEVEREIRO 2019 

01 JANEIRO 2019 

04 JANEIRO 2019 

 

21 FEVEREIRO 2019 

20 MAIO 2019 

21 MAIO 2019 

15 SETEMBRO 2019 

16 SETEMBRO 2019 

20 NOVEMBRO 2019 
 

24 DEZEMBRO 2019 

31 DEZEMBRO 2019 

21 NOVEMBRO 2019 

23 DEZEMBRO 2019 

  

 

NOTA: Qualquer futuro aumento nos nossos preços (devido ao aumento nos 

preços de combustível e inflação) será devidamente notificado. 
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Os preços incluem: 

 Recepção e assistência em espanhol no aeroporto na chegada e partida. 

 Hospedagem nos hotéis selecionados em regime de meia pensão em quarto standard. 

 Todas as transferências mencionadas no programa em veículos modernos com motorista em inglês.  

 Entradas de acordo com o itinerário. 

 2 hrs Jeep Tour (4x4) em Wadi Rum.  

 Guia especializado em espanhol durante os dias de visitas. 

 

Os preços não incluem: 

 Seguros. 

 Despesas pessoais. 

 Voos. 

 Gorjetas. 

 Almoços. 

 Bebidas. 

 Taxas de saída pela fronteira (circuito Jordânia e Jerusalém) 

 Visto para Jordânia caso necessário. 
 

                Suplemento para tour em privado válido para todos os programas. 

                          ** Exceto programa Jordânia e Jerusalém ** 
Pax Por Pessoa Pax Por Pessoa Pax Por Pessoa 

  2 US$ 523,00 5 - 6 US$ 373,00 9 - 10 US$ 224,00 
3 - 4 US$ 478,.00 7 - 8 US$ 299,00   

 

                   Suplementos para noites extras em hotéis em Amã por pessoa, por noite em regime de Media Pensão: 
Categoria Suplemento Suplemento Individual 

3* US$ 60,00 US$ 45,00 

4* US$ 75,00 US$ 60,00 

5* US$ 112,00 US$ 75,00 

5*L US$ 149,00 US$ 112,00 

  

                  Suplementos para temporada alta em Jerusalém para 2 noites – sujeito a alterações. 
Preço a ser aplicado por pessoa/para 2 noites Data para aplicar  

Grand Court USD 209,00 Leonardo Plaza USD 254,00 17-21 Abril, 2019 
24-28 Abril, 2019 
16-20 Outubro, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplementos para aplicar no Mar Morto e Aqaba durante a Páscoa, Eid Al Fitir e Eid Al Adha 2020) - sujeito a alterações. 

Preço a ser aplicado de acordo com a categoria (por pessoa /por noite) Fechas  

3* 4* 5* 5*L  
05 - 06 Junho/2019 
11- 15 Agosto/2019 

 

                   USD 45,00 USD 90.00 USD 134,00 em Aqaba 

USD 105,00 no Mar Morto 

 

Suplementos para aplicar na Jordânia durante véspera de ano novo 2020/2021) – Sujeitos a alterações 
                     Preço a ser aplicado de acordo com a categoria (por pessoa / por noite) 
3* 4* 5* 5*L 

USD 90,00 Mar Morto 
USD 90,00 Aqaba 

USD 90,00 Mar Morto 
USD 90,00 Aqaba 
USD 120,00 Petra 

USD 195,00 Mar Morto 
USD 224,00 Petra 
USD 150,00 Aqaba 

USD 239,00 Mar Morto 
USD 224,00 Petra 
USD 239.00 Aqaba 

 



                            Viva esta experiência jordaniana 

   e a oportunidade de  

viajar para o passado conosco.  

¡ Bem-vindos à Jordânia! 

Termos e condições 
1. Todas as reservas devem ser pagas por transferência bancária para a nossa conta bancária antes da chegada 

dos passageiros. 

2. Darna Travel & Tourism se reserva o direito de cancelar qualquer reserva caso não for realizado o 

pagamento antecipado. 

3. O pagamento deve ser feito pelo menos 2 semanas antes da chegada dos clientes. Caso contrário, Darna 

Travel & Tourism tem o direito de não operar os serviços, mesmo que eles tenham nossas confirmações e 

Voucher. 

4. Política de cancelamento: 

Se a reserva for cancelada 2 semanas ou mais antes da chegada, não haverá nenhuma taxa de cancelamento. 

Caso houver cancelamento da reserva entre 1 semana antes ou alguns dias antes da chegada (em temporada 

alta) as taxas de cancelamento são cobradas para a primeira noite. 

Em caso de No Show sem aviso prévio, será cobrado 50% do total da fatura. 

5. Não haverá nenhum reembolso no caso de traslados de aeroporto não tomados pelos clientes durante os 

dias de funcionamento das nossas saídas garantidas. 

6. Não haverá nenhum reembolso no caso de partida antecipada ou redução do programa pelo cliente por 

razões pessoais. 

7. Darna Travel & Tourism tem o pleno direito de alterar a sequência do programa em benefício do cliente 

ou por força maior sem perder qualquer visita. 

8. No caso em que os clientes tiverem um programa diferente ao nosso programa recebido por seus agentes, 

Darna Travel & Tourism não será responsável pelo mesmo e será operado nosso programa de saídas 

garantidas, exceto nos casos em que fora aprovada pela Darna Travel & Tourism ao fazer a reserva. 

9. Traslados de chegada e saída serão operadas pelos nossos representantes que falam espanhol e inglês.  

10. Telefone de emergência disponível 24 horas/7 dias por semana. 

11. Darna Travel & Tourism tem o direito de alterar os preços indicados nesta oferta para novas reservas.  

Será notificado sobre isso com um mês de antecedência e por escrito. 

 

- Qualquer futuro aumento nos nossos preços (devido ao aumento nos preços de combustível e 

inflação) será devidamente notificado. 

 

 

Nota importante: 
Durante os dias livres, não estão inclusos transporte e guia. 

 

 
Reclamações: 
Os passageiros que considerem que não receberam os serviços comprados no local de origem, devem 

apresentar uma carta escrita antes de deixar o país.  

Todas as reclamações depois da chegada ao país de origem não serão levadas em conta de acordo com 

o ponto descrito acima. 

 

 

 

 


