
        

  

        

  

 

RIQUEZAS DA JORDÂNIA 
BY KARMA HOUSE 

 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã  

- Serviço de guia em espanhol 

 

8 Dias / 7 Noites Preços e Condições – 2018 (em USD por pessoa) 
Válidos até outubro de 2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade. 

 

Reservas ou maiores informações: 
 ghada@karma.com.jo 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

Dia 1: Amã 
Chegada no Aeroporto Internacional de Amã e traslado ao hotel para acomodação 

por 2 noites. 

 

Dia 2: Amã / Jerash / Amã 
Após café da manhã no hotel, saída a caminho de Jerash para um city tour. Retorno 

ao hotel em Amã.   

 

Dia 3: Amã / Petra / Monte Nebo / Mabada / Petra 
Café da manhã no hotel e em seguida viagem em direção à Petra para acomodação 

por 2 noites. 

 
Dia 4: Petra   
Café da manhã no hotel e saída para visita de dia completo por Petra. 

 

Dia 5: Petra / Wadi Rum  

Após o café da manhã, traslado para o Deserto Wadi Rum. Safári em um jipe 

conduzido por beduínos (cerca de 2 horas) por Wadi Rum.   

 

Dia 6: Wadi Rum / Aqaba / Mar Morto 
Café da manhã no hotel, traslado até Aqaba para realização de city tour e almoço. 

Logo após saída em direção ao Mar Morto para acomodação em hotel por 1 noite. 

 

Dia 7: Mar Morto 
Café da manhã no hotel e dia livre para relaxar aproveitando a vista do Mar Morto. 

 

Dia 8: Amã 
Após café da manhã, traslado para o aeroporto de Amã. 

 

OPCIONAIS 
 

Petra by Night: USD 25 por pessoa (somente às segundas, quartas e quintas). 

Petra kitchen: USD 42 por pessoa. 

Voo de Balão em Wadi Rum: USD 210 por pessoa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Período 2 PAX 

21/05 – 15/09 USD 2.782 

16/09 – 31/10 USD 3.063 

 

 
Hotéis sugeridos: 

Cidade 5* superior 

Amã Amman Four Seasons 

Petra            Petra Movenpick  

      Wadi Rum Sun City Camp 

      Mar Morto Kempinski Ishtar Dead Sea 

 
          

O pacote inclui: Acomodação com café da manhã diário; Tours mencionados em base 

privada em veículo com ar condicionado; Traslados in/out com assistência; Serviço de 

guia em português/espanhol; Refeições conforme especificado no itinerário; Garrafas 

de água e toalhas umedecidas durantes as excursões; Taxas e impostos; 
 
O pacote não inclui: Tarifas aéreas; Visto; Refeições não especificadas; Bebidas 

durante as refeições; Seguros ou despesas de natureza pessoal; Sobretaxa de Jantares 

de gala Natal e Ano Novo, apenas sob consulta; Gratificações. 
. 

 

 


