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1º DIA LISBOA OU PORTO / AMÃ 
Comparência no respetivo aeroporto 3 horas antes de partida 
para formalidades de embarque assistidas pelo representante da 
Nortravel. Partida em voo da Turkish Airlines, via Istambul, com 
destino a Amã. Chegada e formalidades para a obtenção do vis-
to. O guia privativo de língua portuguesa que irá acompanhar o 
grupo estará aguardando para o transporte ao Hotel Kempinski 
***** ou similar. Alojamento. 

2º DIA AMÃ / MADABA / MONTE NEBO / CASTELO 
DE SHOBAK / PETRA 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para Madaba, onde iremos visi-
tar a Igreja Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro 
mapa-mosaico da Palestina. Continuação para o Monte Nebo, de 
onde se tem uma vista panorâmica do Vale Jordão e do Mar Mor-
to. Este local é importante porque foi o último lugar visitado por 
Moisés e de onde o profeta avistou a terra prometida, a que nunca 
chegaria. Almoço em restaurante local. Após a refeição, seguimos 
para uma visita panorâmica do Castelo de Shobak, lembrança so-
litária da antiga glória dos cruzados, construído no ano de 1115 
pelo Rei Balduíno, servia para defesa da estrada entre Damasco e 
o Egito. O castelo está localizado a menos de uma hora de Petra. 
Chegados a esta extraordinária cidade e ao Hyatt Zaman Hotel & 
Resort ***** ou similar, check in e jantar no hotel.

3º DIA PETRA  
Pequeno-almoço no hotel. Saída para dia inteiro dedicado à visita 
da cidade rosa, capital do Império Nabateu. Durante o passeio, 
visitamos os mais importantes e representativos monumentos 
esculpidos na rocha pelos nabateus. O tesouro, famoso e inter-
nacionalmente conhecido monumento levado ao grande ecrã, 
num dos filmes de Indiana Jones, os túmulos das tumbas reais, o 
mosteiro, etc. Petra é Património da Humanidade pela UNESCO 
e foi, nos seus tempos áureos, admirada pela cultura refinada, ar-
quitetura imponente e engenhoso complexo de diques e canais. 
Almoço em restaurante local. No final da visita, ao começo da 
tarde, regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar e alojamento. 

4º DIA PETRA / PEQUENA PETRA / WADI RUM 
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção ao local que é co-
nhecido como Pequena Petra, localizado a 15 km ao norte de 
Petra. Um desfiladeiro só com 2 metros de largura e com a típica 
arquitetura Nabateana torna esta visita única e incomparável. Foi 
habitada pelos Nabateus e aqui encontramos muitas sepulturas, 
cisternas de água e canais. Siq Al Bared, em descanso nesta área e 
tendo em conta que é a continuação de Petra, deu a este lugar o 
nome de Pequena Petra. Almoço em restaurante local. Seguimos 
para Wadi Rum, o deserto de Lawrence da Arábia. Aqui iremos 

usufruir de um passeio em veículos 4x4 conduzidos por beduínos, 
em que durante 2 horas, se passa por zonas que são verdadeiros 
desertos lunares. Possibilidade de ver as areias rosa do deserto, 
que possuem um encanto especial, bem visível nos maciços graní-
ticos que a natureza tem modelado em formas caprichosas. Jan-
tar e alojamento no Acampamento Mazayen ou similar.

5º DIA WADI RUM / AQABA / AMÃ 
Pequeno-almoço no acampamento. Saída para Aqaba, onde 
poderemos usufruir das belas praias desta região. Almoço em 
restaurante local. De tarde voltamos a Amã. Chegada ao Hotel 
Kempinski ***** ou similar, jantar e alojamento. 

6º DIA AMÃ /JERASH /AJLUN /AMÃ 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para um passeio panorâmico 
pela cidade de Amã, onde destacamos: as suas avenidas, a cida-
dela, o centro da cidade e o Teatro Romano. Continuação para 
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 termine no Teatro Romano. Almoço em restaurante 
local. Seguimos para o Castelo do Ajlun, uma fortaleza construída 
em 1185 e mais tarde reconstruído (século XIII) pelos mamelu-
cos depois de sua destruição pelos mongóis. É um castelo dos 
Cruzados, localizado no topo da montanha, de onde se tem uma 
bela vista. Regresso ao hotel em Amã. Jantar e alojamento. 

7º DIA AMÃ / CASTELOS DO DESERTO / AMÃ 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para leste da cidade para visitar 
três dos Castelos conhecidos como castelos do deserto: Harra-
nah, Amra e Azraq. Edifícios do século VII a XI, foram utilizados 
como pontos de defesa dos territórios (fortes militares) e outros 
como pavilhões de descanso. Regresso a Amã. Almoço em res-
taurante local. Tarde livre. Jantar e alojamento.

8º DIA AMÃ / MAR MORTO / AEROPORTO DE AMÃ
Pequeno-almoço no hotel e partida para o Mar Morto, O ponto 
mais baixo da Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. A salini-
dade e minerais presentes nas suas águas oferecem possibilida-
des de cura de diversas doenças. Almoço em restaurante local. 
Chegada ao Hotel Hilton Dead Sea ***** ou similar e tempo 
livre. Para quem quiser, possibilidade de usufruir das águas do Mar 
Morto. Ao início da noite, jantar no hotel. Em hora a combinar, 
transporte para o aeroporto de Amã.

9º DIA AEROPORTO DE AMÃ / LISBOA OU PORTO 
Formalidades de embarque em saída em voo Turkish Airlines, via 
Istambul, com destino a Lisboa ou Porto. Chegada ao aeroporto 
de destino. FIM DA VIAGEM.
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DATAS DUPLO INDIVIDUAL
Todas as datas 
de partida € 1.985 € 2.445

• Passagem aérea em classe económica em voos regulares Turkish Airlines 
para os percursos Lisboa ou Porto / Istambul / Amã / Istambul / Lisboa ou 
Porto, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 30 Kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em moderno autocarro de turismo de acordo com o itinerário;
• Acompanhamento de guia privativo em língua portuguesa desde o aero-

porto de chegada ao aeroporto de partida, no destino; 
• Alojamento nos hotéis indicados ou similares (quartos standard);
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições, incluindo 1,5 litros de 

água por refeição e para cada 4 passageiros;
• Visitas e entradas conforme itinerário;
• Seguro multiviagens:
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 315. 
* Seguros complementares pág. 66

• Bebidas (para além das indicadas acima), despesas de caráter pessoal e 
qualquer serviço não mencionado como incluído;

• Gorjetas a guia, motorista e bagageiros; 
• Visto de entrada na Jordânia - a tratar localmente à chegada - JOD 40 

(aprox. € 50 por pessoa) (atualmente e com antecedência pode ser pe-
dido o visto gratuitamente)

• Deverão ser rigorosamente respeitadas as tradições locais e os costumes 
religiosos, bem como imposições em vigor em termos de traje;

• Os colaboradores locais são, geralmente, fiéis seguidores da religião islâ-
mica. O período do Ramadão em 2019 ocorre de 6 maio a 4 junho.

• O passaporte deve ter uma validade mínima de 6 meses, após a data de 
entrada no país.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO não INCLUI

OUTRAS INFORMAÇÕES

PASSAPORTE E VISTO OBRIGATÓRIO

DATAs DE PARTIDA garantidas

PREÇO POR PESSOA 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 315 (sujeito a al-
teração)
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