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CÓD: A G J O 0 2 MAR MORTO | WADI RUM

RELAXANDO NO MAR MORTO
6 NOITES

DIA 1 - AMÃ | MAR MORTO 
Chegada ao aeroporto de Amã e traslado ao hotel 
no Mar Morto. Resto do dia livre. Refeições: nenhum

DIA 2 -MAR MORTO
Café da manhã no hotel e dia livre para relaxar no 
Mar Morto e aproveitar os Spas do hotel. Refeições: 
café da manhã.

DIA 3 - M A R  M O R T O 
Café da manhã no hotel e saída para visitar as 
ruínas da cidade greco-romana de Jerash. Almoço 
em um restaurante local. Retorno ao hotel no Mar 
Morto. Refeições: café da manhã, almoço. 

DIA 4 - MAR MORTO| WADI RUM  
Café da manhã no hotel. Saída para o sul, em 
direção ao deserto de Wadi Rum para explorá-lo 
a bordo de um Veículo 4x4 com uma duração 
aproximada de 2 horas. Almoço em restaurante 
local. Traslado ao acampamento no deserto para 
check-in, jantar e restante do dia de livre. Refeições: 
café da manhã, almoço e jantar.

DIA 5 - WADI RUM | MAR MORTO
Café da manhã no hotel e saída para passeio de 
meio dia em uma das Joias da Jordânia, Petra, 
uma das 7 maravilhas do mundo. Almoço em um 
restaurante local. Retorno ao hotel no Mar Morto 
e restante do dia livre. Refeições: café da manhã 
e almoço. 

DIA 6 - M A R  M O R TO 
Café da manhã no hotel e dia livre para relaxar o 
Mar Morto e aproveitar os Spas do hotel. Refeições: 
café da manhã.. 

DIA 7 - M A R  M O R TO  |  AMÃ 
Café da manhã no hotel e check-out. Traslado 
para Aeroporto de Amã. Refeições: café da manhã 

CIDADE

MAR MORTO Kempinski  Hotel  Dead

WADI RUM Sun City Camp  

A PARTIR DE USD 1.967

• Visitar as ruínas da cidade greco-romana de Jerash;

• Dormir em um acampamento em Wadi Wum.

MAR MORTO

WADI RUM

AMÃ 

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou 

similares;

• Traslados em base privada;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• passeios em Jerash e Petra com guias locais em inglês em serviço 

regular/compartilhado;

• Visto (se as cópias do passaporte forem enviadas antecipadamente 

com mínimo de 1 semana).

 

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Terças


