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percorrendo o Siq, espetacular cânion que 
permite o acesso à extraordinária Petra. Visita-
remos a ruína conhecida como o “Tesouro”, 
cuja fachada lindamente esculpida é mundial-
mente famosa; o Monastério, o edifício mais 
remoto da cidade; o Teatro, com capacidade 
para 800 pessoas, e o Templo dos Leões Ala-
dos. Almoço (opção PC.) . À tarde retorno ao 
hotel. Jantar e acomodação.

DIA 5. (Quinta Feira) PETRA-WADI RUM- 
JERUSALÉM
Café da manhã. Saída para o deserto de 
Wadi Rum, uma das paisagens mais espe-
taculares de toda a Arábia, onde as mon-
tanhas mudam de cor de acordo com a luz 
do dia e emergem de forma vertical da planície 
arenosa. Visita inclusa, que se realiza em pe-
culiares veículos 4x4 dirigidos por beduínos, 
consiste numa incursão à impressionante 
paisagem lunar deste deserto. Almoço (op-
ção PC.) À tarde, saída para a ponte Allenby 
ou Rei Hussein. Trâmites de aduana. Continu-
ação para um dos lugares mais importantes 
do mundo, Terra da Bíblia, Jerusalém. Jantar 
e acomodação.

DIA 6. (Sexta Feira) JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje teremos várias visitas 
inclusas bem interessantes para descobrir a 
antiga de Jerusalém, ponto focal do judaísmo 
e do cristianismo. Visitaremos o Muro das 
Lamentações e seguiremos através da Via 
Dolorosa para chegar ao Gólgota, lugar da 
crucificação de Jesus e ao Santo Sepulcro. 
Almoço  (opção PC.). Continuação para o 
Monte Sião, onde se encontram o Túmulo 
do Rei David, o Cenáculo, lugar da Santa 
Ceia, “Eucaristia” e “Pentecostes”. Visita-
remos a Abadia da Dormição – Assunção 
de Maria. Seguiremos pelo Monte Scopus até 
o Monte das Oliveiras, para apreciar uma 
magnífica vista da cidade. Também visitar-
emos Getsêmani e a Basílica da Agonia. 
Ao terminar a visita, retorno ao hotel. Jantar 
e acomodação. 

DIA 7. (Sábado) JERUSALÉM-BELÉM
Café da manhã. Em seguida, Visita inclusa, a 
cidade de Belém, entrando na Igreja da Nativi-
dade pela porta da Humildade, Gruta do Pre-
sépio, a Estrela de 14 pontas (local do nasci-
mento de Jesus) Basílica de Santa Catarina 
e a Gruta de São Jerônimo. Almoço  (opção 
PC.) . Retorno a Jerusalém. Tarde livre. Jantar 
e acomodação.

DIA 8. (Domingo) JERUSALÉM-TEL AVIV
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto de Tel Aviv. Fim da viagem e de 
nossos serviços.

DIA 1. (Domingo) AMÃ
Chegada a Amã. Assistência no aeroporto. 
Controle de vistos e traslado ao hotel escol-
hido. Jantar e acomodação.

DIA 2. (Segunda Feira) AMÃ-JERASH- 
AJLUN-AMÃ
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã faremos a visita panorâmica inclusa a 
Amã, uma das cidades mais antigas do mun-
do e capital do Reino Hachemita da Jordâ-
nia. Amã é uma mistura de modernidade e 
tradição, uma cidade agradável e acolhedora. 
Você apreciará a hospitalidade de seus habi-
tantes e poderá desfrutar de seus animados 
mercados e dos diversos vestígios deixados 
por sua longa história. Saída em direção a 
Jerash, conhecida como a Pompeia do 
Oriente, uma cidade romana em excelente 
estado de conservação. Situada ao norte 
de Amã, a região tem sido habitada desde o 
período neolítico, e Jerash destaca-se como 
a pérola da Decápolis, o conjunto de dez ci-
dades que foi sede do Império Romano no 
Oriente Médio. Após o almoço (opção PC.) 
visita inclusa o Castelo de Ajlun, fortaleza 
construída em 1185 como guarnição para 
proteger Ajlun durante as cruzadas e recon-
struída mais tarde, no séc.XIII, pelos escra-
vos. Retorno a Amã. Jantar e acomodação.

DIA 3. (Terça Feira) AMÃ-MADABA-MON-
TE NEBO-PETRA
Café da manhã e saída em direção a Mad-
aba, cidade citada na Bíblia, muito conhe-
cida por seus mosaicos da época bizantina. 
Visitaremos a igreja grega ortodoxa de São 
Jorge, onde se encontra o enorme mapa 
mosaico de Madaba, a mais antiga repre-
sentação geográfica do Oriente Próximo, que 
data do séc. VI e é formado por dois milhões 
de peças que mostram o Nilo, o Mar Morto e 
Jerusalém. Almoço (opção PC.). Seguiremos 
para o Monte Nebo, lugar ideal para admirar 
a vista panorâmica do Vale do Jordão e do 
Mar Morto. Continuação para a mágica Petra. 
Jantar e acomodação.

DIA 4. (Quarta Feira) PETRA
Café da manhã. Nas primeiras horas da 
manhã visita inclusa o sítio arqueológico mais 
importante da Jordânia e um dos mais sur-
preendentes do mundo, Petra, declarada Pat-
rimônio da Humanidade pela UNESCO em 
1985. A meio caminho entre o Golfo de Aqaba 
e o Mar Morto, localizada num profundo desfi-
ladeiro acessível somente através de uma est-
reita e sinuosa vereda escavada na rocha, Pe-
tra é esculpida em arenito rosado, que adquire 
tons de ferrugem escuro, combinados com 
faixas cinzas e amarelas e conta com mais de 
800 monumentos esculpidos. Começaremos 

O MELHOR DA JORDÂNIA  
E JERUSALEM
2 noites em Petra, 2 em Amã e 3 em Jerusalem
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8 días  ... a partir de  1.525 US $

 NOITES EXTRAS por persona en AD

Cidade Doble
Spto.
Indiv.

Amã *** .............................. 60 40

Amã ****............................. 90 50

Amã ***** ........................... 130 100

Jerusalén *** ..................... 80 60

Jerusalén **** ................... 100 70

Jerusalén ***** .................. 180 110

PREÇOS POR PERSSOA US $ em duplo

3*** 4**** 5*****

En Meia pensión . . . . . . . . 1.525 1.690 1.975

En pensión completa  . . . . . 1.695 1.865 2.150

Spto. quarto individual . . . . 470 610 760

Spto. 25/3, 1/4 y 23-30/9 . 175 200 250

Média Temporada . . . . 20 20 30

Alta Temporada  . . . . . . 30 35 40

Bono anulación sin gastos  . 30 30 30

shJerash

Belééléém

ddi Rumdi 

 DUAS OPÇÕES
Meia pensão (MP)
Pensão completa (PC)

 VISITAS Y EXCURSIONES
 Visitas panorámicas a: Amã, Petra, Belém e Jerusalem

 Madaba, Monte Nebo. Deserto de Wadi Rum

 Petra: “o Tesouro”, Monastério e Templo dos Leões Alados

Santo Sepulcro, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Via Dolorosa.

Belém, Igreja da Natividade

Tel Aviv

Jerusalemm NeboNebo

 DATAS DE INICIO AMÃ
 2018

Março 18 25

Abril 1 8 15 22 29

Maio 6 13 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septembro 2 9 16 23 30

Outubro 7 14 24 28

Novembro 4 11 18 25

Dezembro 2 9 16 23 30

 2019

Janeiro 6 13 20 27

Fevereiro 3 10 17 24

Março 3 10

T. Baixa T. Média T. Alta

Saídas 
semanais 

garantidas
O ANO 
TODO

INCLUSO NA VIAGEM

Assistência nos aeroportos e traslado aos 
hotéis de Amã, Petra, Jerusalém, Tel Aviv

Hotéis: 7 noites de acomodação em
quarto duplo (ver relação de hotéis).

Sistema de refeições incluso:
Opção Meia Pensão: 7 cafés da manhã
buffet diários e 7 jantares.
Opção Tudo Incluido: 7 cafés da manhã 
buffet diários, 6 almoços e 7 jantares.

Guia acompanhante em espanhol
durante toda a viagem.

Visitas inclusas na viagem:
Na Jordânia:
Visita panorâmica em Amã
Madaba, Monte Nebo
Petra
O desfiladeiro da Entrada (Siq), o Tesouro, 
o Monastério, o Teatro e o Templo dos
Leões Alados. Deserto Wadi Rum (passeio
de 4x4)
Em Jerusalém:
A cidade de Belém
o Muro das Lamentações,
a Via Dolorosa
Santa Sepulcro, Monte Sião
Monte das Oliveiras, Getsêmani
Basílica da Agonia

Seguro de viagem.

NOTAS

A ordem das visitas pode ser alterada, sempre
respeitando o conteúdo das mesmas.

após as 20 horas, o jantar não está incluso. 

Visto: Por favor, consulte as condições e requi-
sitos necessários junto ao órgão competente de 
seu país de origem.

. Começa
na sexta-feira à tarde e termina ao anoitecer do sá-
bado. Todo o comércio, repartições e instituições 
públicas fecham durante o Shabat. Nos hotéis, os
serviços dos restaurantes são limitados.

Os hotéis de Israel não estão classificados de
forma oficial.

Os traslados em Israel são feitos por um motorista 
de idioma inglês.

Nossos representantes na Jordânia e em Israel 
não têm acesso permitido aos terminais das Pon-
tes Allenby/Rei Hussein, portanto, não podem
prestar assistência nas mesmas. Eles indicarão 
aos clientes como chegar até as pessoas respon-
sáveis pelo traslado do outro lado da fronteira.

nem as despesas de fronteira (aprox. 20 $ por 
pessoa).

de 15 $ na Jordânia e mais 15 $ em Jerusalém.

HOTÉIS previstos ou similares

Amman
Al Fanar *** alfanarpalacehotel.com

Arena Hotel *** arenahoteljordan.com

Geneva Hotel **** genevahotel-amman.com

Regency ***** theregencyhotel.com

Petra

Edom *** edomhotel.com

Candles *** candlespetra.com

Panorama Petra **** petrapanoramahotel.com

Nabatean Castle ***** moevenpick.com

Jerusalén

Park Jerusalém *** grandhotel-israel.com

Grand Court **** grandhotel-israel.com

Ramada ***** ramada.com

Dan Jerusalém ***** danhotels.com


