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CÓD: A G J O 0 3 AMÃ | PETRA | AQABA | MAR MORTO

JORDÂNIA COMPLETA
7 NOITES

DIA 1 - AMÃ 
Chegada ao aeroporto de Amã e 
transferência para o hotel. Resto do dia 
livre. Refeições: nenhuma.

DIA 2 - AMÃ 
Após o café da manhã, partida para o 
norte de Amã para visitar o castelo de 
Saladino, Ajloun, com vista para o vale 
do Jordão. Depois, saída para visitar uma 
das melhores cidades romanas preservado 
da Decapolis (Jerash). Retorno ao hotel e 
restante do dia de livre.

DIA 3 - AMÃ 
Dia livre.

DIA 4 - AMÃ | PETRA
Após o café da manhã, traslado ao 
Monte Nebo para vista panorâmica do 
vale do Jordão e as colinas de Jerusalém 
Continuação à Madaba para visitar o 
mais antigo mapa em mosaico do mundo, 
conhecido como a Terra Santa que está 
localizado dentro da Igreja Bizantina de 
São Jorge. Após esta visita, saímos em 
direção a Petra para acomodação.

DIA 5 - PETRA | AQABA 
Café da manhã no hotel e saída para passeio 
de meio dia para uma das joias da Jordânia, 
Petra, uma das 7 maravilhas do mundo. 
Terminando a visita saímos em direção ao sul, 
para o deserto de Wadi Rum para explorá-
lo a bordo de um veículo 4x4 com duração 
de aproximadamente 2 horas. Depois dessa 
excursão, continuamos nossa jornada para 
Aqaba, banhada pelo Mar Vermelho, para 
acomodação.

DIA 6 - AQABA 
Café da manhã no hotel e dia livre em Aqaba. 
Tempo para relaxar nas piscinas do hotel ou 
nas praias da cidade, explorar os mercados, 
as antigas ruínas, ou praticar a atividade 
mais famosa da região, um mergulho no mar 
vermelho.  

DIA 7 - MAR MORTO 
Café da manhã no hotel e traslado ao hotel 
no Mar Morto. Restante do dia livre.  

DIA 8 - MAR MORTO | AMÃ 
Café da manhã no hotel e traslado ao 
aeroporto de Amã.

CIDADE

AMÃ Toledo Days inn Regency Br is tol

PETRA Petra Edom Petra Guesthouse Petra Marr iot t

AQABA Raed Sui te DoubleTree Double Tree

MAR MORTO Ramada   Ramada  Holiday Inn

A PARTIR DE USD 910 USD 1.000 USD 1.190

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;

• Tour com saída mínima de 2 passageiros;

• Acomodação sujeito a disponibilidade

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

similares;

• Traslados em serviço regular;

• Refeições: café da manhã;

• Passeios em serviço regular com guias locais em espanhol;

• 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.

• Veja o show de Petra by Night;

• Mergulho no Mar Vermelho;

• Flutuar no Mar Morto.

SAÍDAS: Domingos

AMÃ

PETRA

AQABA

MAR MORTO

ESTILO DE VIAGEM  |

IMPERDÍVEL


