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CÓD: A G J O 0 4 AMÃ | PETRA | AQABA | MAR MORTO

PEREGRINAÇÃO NA JORDÂNIA
7 NOITES

DIA 1 - AMÃ 
Chegada ao aeroporto de Amã e traslado ao hotel 
para o check-in e acomodação.

DIA 2 - AMÃ | JERASH | UMM QAIS 
Café da manhã no hotel e depois iremos para o 
norte de Amã. A primeira parada é no rio Jacob. 
Então, de carro, seguiremos a Jerash e Umm Qais. 
Retorno ao hotel em Amã para passar a noite. 

DIA 3 - AMÃ | BETANIA | MAR MUERTO 
Depois do café da manhã no hotel, começamos o 
dia com uma visita à escola anglicana para surdos 
na cidade de Salt. Tempo para visitar algumas das 
salas de aula, reunir-se com os alunos e aprender 
sobre o trabalho desta instituição notável. Então 
iremos visitar o local de batismo de João Batista 
em Betânia, no rio Jordão. Continuamos em direção 
ao mar morto, onde haverá a oportunidade de 
flutuar em águas terapêuticas. Voltamos a Amã e 
visitaremos a cidadela e o Museu Arqueológico. 

DIA 4 - AMÃ | MONTE NEBO | PETRA
Depois do café da manhã, check-out e nos 
dirigiremos à Madaba, conhecida por seus 
espetaculares mosaicos bizantinos. Madaba é uma 
casa do século 6 famosa por seu mapa mosaico 
de Jerusalém e da Terra Santa. Continuamos o dia 

visitando o Monte Nebo, de onde Moisés avistou a 
Terra Santa. Em seguida, vamos até Karak para ver 
a fortaleza e os famosos cruzados. Continuamos 
até o hotel em Petra para check-in.

DIA 5 - PETRA 
Café da manhã no hotel. Início da visita de Petra, 
que sem dúvida é o tesouro mais valioso e a maior 
atração turística da Jordânia. No final do tour, 
retorno ao hotel.

DIA 6 - PETRA | WADI RUM | AQABA 
Café da manhã no hotel. Check-out e traslado 
para o deserto de Wadi Rum para um jeep safari 
conduzido por beduínos por 2 horas. Depois, saímos 
em direção ao hotel em Aqaba para check-in.

DIA 7 - MAR MORTO 
Café da manhã no hotel e dia livre. Aproveite um 
dia relaxante nas águas do Mar Vermelho com a 
oportunidade de nadar no mar, alugar um barco 
para mergulhar e observar os recifes de coral ou 
apenas conhecer a vida local da cidade.
  
DIA 8 - MAR MORTO | AMÃ 
Café da manhã no hotel e traslado de carro de 
Aqaba para o Aeroporto Internacional de Amã.

CIDADE

AMÃ Grand Palace Amman Regency Palaec Amman

PETRA Petra Guest House Movenpick Petra

AQABA Marina Plaza Tala Bay Movenpick Resort  Aqaba

A PARTIR DE USD 1.527 USD 1.807

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

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

• Preços sujeitos a 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: café da manhã;

• passeios com guias locais compartilhados em inglês;

• Visto (se as cópias do passaporte forem enviadas antecipadamente 

com mínimo de 1 semana).

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas;

• Bebidas; gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

• Visitar as ruínas de Jerash, com mais de 6.500 anos de história;

• Andar através do desfiladeiro estreito de pedras para o tesouro mais 
precioso e principal atração turística da Jordânia: Petra.

SAÍDAS: Diárias
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