8 DIAS DESDE

2.462 €

CALCULAR
PRECIO

(Desconto de Venda Antecipada,
taxas e combustível incluídos)

Jordânia Romântica

JORDÂNIA AMÃ · PETRA · WADI RUM · AQABA · MAR MORTO

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI • 2 JANTARES
VENDA ANTECIPADA

Dia 1 Portugal/Amã
Partida em voo com destino Amã.
Chegada. Alojamento.

5 % DESCONTO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

Dia 2 Amã/Ajlun/Jerash/Amã
Meia pensão. Saída para realizar
uma visita ao Castelo de Ajlun,
fortaleza construída em 1.185.
É um castelo da época dos cruzados,
situado no alto de uma montanha,
da qual se contempla uma bela
vista. Continuamos para realizar a
visita de Jerash, uma das cidades
da Decápole. Durante a excursão,
visitaremos o Arco do Triunfo, a
Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o
Templo de Afrodite e para terminar
o Teatro Romano, com uma
maravilhosa acústica. Jantar num
restaurante.

esculpidos na rocha pelos Nabateus.
Começamos com o Tesouro, famoso
e internacionalmente conhecido
monumento levado ao cine num
dos filmes de Indiana Jones, os
Túmulos de Cores, os Túmulos
Reais, o mosteiro...

Dia 5 Petra/Pequena Petra/Wadi
Rum
Meia pensão. Saída até à
localidade de Al Beida, conhecida
também como a pequena Petra e
visita deste caravanserai. Seguimos
para Wadi Rum. Chegamos ao
deserto de Lawrence da Arábia e
efetuamos um percurso de duas
horas em veículos 4x4 conduzidos
por beduínos. No nosso passeio
observaremos as maravilhas que
realizou a natureza e a erosão
Dia 3 Amã/Madaba/ Monte Nebo/
com as rochas e a areia. Jantar no
Petra
acampamento.
Pequeno-almoço. Visita
panorâmica da cidade de Amã.
Dia 6 Wadi Rum/Aqaba
Seguimos para Madaba para visitar Pequeno-almoço. Transfer à
a Igreja Ortodoxa de São Jorge,
vizinha cidade de Aqaba. Tempo
onde se encontra o primeiro mapa- livre para passear nesta ensolarada
mosaico da Palestina. Continuamos cidade portuária do Mar Vermelho.
para o Monte Nebo para admirar a
Dia 7 Aqaba/Mar Morto
vista panorâmica do Vale do Jordão
Pequeno-almoço. Transfer para
e do Mar Morto desde a montanha.
o mar Morto. Chegada e tempo
Este lugar é importante porque foi
livre para desfrutar de um banho
o último lugar visitado por Moisés,
nas suas águas salgadas, piscinas,
e de onde o profeta viu a terra
instalações do hotel.
prometida à qual nunca chegou.
Pela tarde, continuação para Petra. Dia 8 Mar Morto/Amã/Portugal
Pequeno-almoço. Transfer para
Dia 4 Petra
o aeroporto e partida em voo de
Pequeno-almoço. Dia dedicado
regresso a Portugal.
à visita da cidade rosa, a capital
dos Nabateus. Durante a mesma,
conheceremos os mais importantes
e representativos monumentos

Ofertas para Noivos
Todos os casais de noivos recebem:
• Entrada ao spa do hotel no Mar Morto para 2 pessoas: circuito de
águas, sauna, piscinas termais, etc… (não inclui tratamentos).
• Pack de produtos do Mar Morto (Sais minerais, sabão Negro, barro).
Obrigatório apresentar certificado oficial de casamento à chegada ao hotel.

56
Nossos serviços

Partidas

Voo de linha regular, classe
Diárias.
económica (reservas em classes
Partidas desde:
especiais). Alojamento e pequeno- Royal Jordanian: Liboa/Porto.
almoço. 2 jantares (bebidas não
incluídas). Transfer de chegada e
partida em serviço privado com
assistência em espanhol/inglês.
Visitas e circuito com guia em
espanhol/inglês exclusivo para
clientes da Catai. Seguro de viagem.

Importante saber

O alojamento incluído em Wadi
Rum é em Martian Tent (cápsula)
com ar-condicionado.

Preço por pessoa
Jordânia
Romântica

Cat. B

Cat. A

1-15 nov; 16 dez-4 jan; 22 fev-29 mai; 28 ago-24 out
16 nov-15 dez; 5 jan-21 fev; 30 mai -27 ago

2.550
2.255

2.785
2.390

Suplemento meia pensão Cat. B (p./pess.): 130 €. Cat. A: 215 €.
Informação aérea:
Royal Jordanian. Preços baseados em classe O. Sup. 30 nov–4 dez; 20-31 dez; 3-11 abr; 15 jul-30 ago. O: 150 €.
Taxas aéreas e combustível (aprox.). RJ: 320 €.

Os suplementos aéreos e datas de temporada estão baseados nas tarifas de 2019. Agradecemos reconfirmar
para 2020. Consultar suplemento outras classes de reserva.

Hotéis
Cat. B

Amã. 2 noites
Petra. 2 noites
Aqaba. 1 noite
Wadi Rum. 1 noite
Mar Morto. 1 noite
A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.

Temporada

Landmark/5★
Nabatean Castle/5★
Doble Tree/5★
Campamento (Martian Tent)
Holiday Inn/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar

Cat. A

Kempinski - Grand Millennium/5★ Sup.
Movenpick - Marriott/5★
Movenpick/5★ Sup.
Campamento (Martian Tent)
Movenpick - Marriott /5★

