
 
 

FAMTUR - JORDANIA  
- CASTELOS DO DESERTO (8 dias / 7 noites) 

TARIFA AGENTE 

 Agente Acompanhante mesmo 
que for Agente 

 Agente Acompanhante mesmo 
que for Agente 

 A VISTA A VISTA  Em 10X Em 10X 

Parte 
Terrestre 

US$ 699, US$ 749, 
 

US$ 799, US$ 859, 

Suplemento Individual A VISTA US$ 480,   ou   US$ 545, em 10X 
(Aqueles que desejem ficar no apartamento DE 12/13 Fevereiro até o horário do traslado adicional de US$ 

55, a vista e US$ 63, EM 10X ) 

Parte 
Aérea 

Aéreo sem Taxa US$ 635, 
Em 5 X 

+ Taxa US$ 408, a vista vira com a primeira 
parcela 

 Aéreo com Taxa 

US$ 1.173, 

Em 10 X US$ 117,30 
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 ou português (sujeito à disponibilidade) durante os dias de visitas. 

Os preços não incluem:  
Seguros. Despesas pessoais. Gorjetas. Almoços. Bebidas. Taxas de saída pela fronteira 
(circuito Jordânia e Jerusalém) Visto para Jordânia caso necessário. 

A partir de 02 janeiro de 2020, o Governo Federal através da MP Nº907/2019, informa que a 
alíquota do imposto de renda sobre remessa para o exterior: 

2019 6%+0,38 = 6,38%   e  2020 7,90+0,38%, = 7,28% 

 
 



 
 

 
CIA Vôo Saída Origem Destino Horário 

Saída 
Horário 
Chegada 

TK 16 05/Fev SÃO PAULO ISTAMBUL 04:05 22:30 

TK 814 06/Fev ISTAMBUL AMÃ 01:45 03:05 

TK 815 13/Fev AMÃ ISTAMBUL 02:35 06:05 

TK 15 13/Fev ISTAMBUL SÃO PAULO 10:10 18:05 

2 bagagens de 23 KG 

06/02 - 1º AEROPORTO INTERNACIONAL QUEEN ALIA - AMÃ Chegada, recepção e assistência pela nossa 
equipe. Após formalidades, traslado ao hotel.Dia Livre.  Hospedagem. (Esta incluído entrada no hotel as 
03:05 hrs da manhã e café da manhã.) Jantar (Jantar incluso para chegadas no hotel antes das 21:00 hrs). 
07/02 - 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 
08/02 - 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.  
09/02 - 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.  
10/02 5º AMÃ (DIA LIVRE) Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Jantar e hospedagem.  
11/02 6º 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.  



 
 

12/02 7º AMÃ - CASTELOS DO DESERTO - MAR MORTO - AMÃ Café da manhã .Alojamento até as 12:00 hrs 
hrs. (Aqueles que desejem ficar no apartamento DE 12/13 Fevereiro até o horário do traslado adicional de 
US$ 55, a vista e US$ 63, EM 10X )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.  
13/02 8º AMÃ - AEROPORTO Café da manhã. À hora indicada, traslado para o aeroporto para pegar o seu 
voo com destino à cidade de origem. 

 


