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Jordânia é um país do Oriente Médio e sua economia depende da exploração de fosfatos, carbonato de potássio, do turismo, 

da comercialização de fertilizante e de outros serviços. Estas são suas fontes principais do salário da moeda corrente. Na falta 
de florestas, reservas de carvão, energia hidrelétrica e de depósitos de petróleo comercialmente viáveis, a Jordânia aposta no 
gás natural para suprir internamente pelo menos parte de suas necessidades de energia.  
 
A maior parte da população jordaniana é de origem árabe. As principais minorias étnicas correspondem à dos armênios e a um 
reduzido grupo de origem caucasiana. Quase todos os habitantes são muçulmanos sunitas, embora existam pequenas 
comunidades xiitas e cristãs - das quais um terço pertence à Igreja Ortodoxa Grega. 
 
Nem só de areia e especiarias vive o turismo da Jordânia. No país que abriga tantos espetáculos da natureza, há ainda espaço 
para um tipo especial de visitante: os turistas religiosos, embalados pelas inúmeras referências bíblicas que remetem ao 
território jordaniano. 
 
A Jordânia encontra-se associada a lendas românticas, cidades perdidas, a Histórias da Bíblia e a filmes eternos que passam 
pelo épico de Lawrence da Arábia, protagonizado por Peter O’Toole, até a saga Indiana Jones e a Grande Cruzada. A Jordânia 
é um dos países mais acolhedores e estáveis do Médio Oriente com cenários únicos, desde a cidade antiga de Petra até a 
paisagem desértica de Wadi Rum. 
 
Quando se fala da Jordânia, fala-se de Petra. Uma das 07 Novas Maravilhas do Mundo. Petra é uma cidade mítica e que goza 
de exclusividade arquitetônica a nível mundial, foi construída pelos Nabateus e anexada pelo Império Romano até dois 
terremotos que destruíram totalmente a cidade e esta deixou de ser habitada e foi esquecida. Até que as suas ruínas foram 
descobertas e escavadas pelo comando do suíço Johann Ludwig Burckhardt em 1812. 
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01 dia |  
AMMAN  
Chegada ao aeroporto internacional de Amman – Queen Alia, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, 
recepção e traslado ao hotel selecionado. Resto do dia livre. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 

02 dia |  
AMMAN >>> JERASH >>> AMMAN 
Café da manhã no Hotel. 
Após o café da manhã, desfrute de um passeio turístico por Amã, que irá apresentá-lo à diversidade desta terra rica e orgulhosa. 
Explore a Cidadela de Filadélfia (antiga Amã) e veja como as camadas de vestígios arqueológicos pode fazer uma montanha de 
conhecimento. Em seguida, visite o Anfiteatro, Museu Arqueológico e um passeio a pé no parte antiga de Amã Em seguida, 
dirija ao norte da Jordânia para visitar um dos Cidades de Decápolis no antigo Império Romano e um das cidades romanas mais 
preservadas do mundo; Jerash (Garasa), explore a beleza oculta deste Sítio greco-romano, que retrata a arquitetura do 
Ocidente com a influência do Oriente. Retorno ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

03 dia |  
AMMAN >>> BETHANY >>> MAR MORTO 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, descida ao Jordão Vale para ‘Betânia além do Jordão’, o local onde Jesus foi batizado por João o Batista. 
Experimente o lugar onde o Espírito Santo desceu sobre Cristo. Descoberto apenas recentemente, trabalhos de escavação 
descobriram um Assentamento do século 1 DC com gesso piscinas e sistemas de água que eram quase certamente usados para 
o batismo foi encontrado, em além de um século 5 a 6 d.C. Assentamento bizantino com igrejas, um mosteiro e outras 
estruturas, após visitas saída para o hotel no Mar Morto. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

04 dia |  
MAR MORTO 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, aproveite o dia inteiro de lazer no as margens do Mar Morto. O Mar Morto é conhecido hoje e ao longo 
da história por suas propriedades curativas devido ao alto conteúdo mineral da água. Além disso, sua alta salinidade permite 
que você flutue confortavelmente na superfície da água. Passe o tempo livre no lazer e entregue-se ao alguns dos tratamentos 
de Spa oferecidos. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 

05 dia |  
MAR MORTO >>> MONTE NEBO >>> MADABA >>> KERAK >>> PETRA 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, embarcaremos numa jornada que atravessa vários caminhos antigos. Começaremos no Monte Nebo, 
onde você poderá desfrutar das vistas deslumbrantes de onde Moisés olhou pela última vez Terra Santa. Monte Nebo se tornou 
um local de peregrinação para os primeiros cristãos de Jerusalém e uma pequena igreja foi construído lá no século 4 para 
comemorar o fim da vida de Moisés. Em seguida, visitaremos a vizinha Madaba, Cidade dos Mosaicos, visitaremos a Igreja 
Ortodoxa Grega que abriga o famoso 6º mapa do século da Terra Santa, seguiremos por uma visita do Parque Arqueológico de 
Madaba para aprender sobre a cidade de passado fascinante. Em seguida, sairemos para a gloriosa cidade de Kerak, um dos 
maiores castelos dos cruzados no Oriente Médio: Castelo Kerak (Kir Moab). Explore este forte misterioso e as galerias 

ITINERÁRIO | 10 dias / 09 noites  
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subterrâneas sussurram os segredos dos cavaleiros lendários que viveram lá. Após visitas sairemos com destino a Petra. 
Chegada no hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã). 
 

06 dia |  
PETRA 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã, entraremos nos portões do passado e entraremos em uma das maravilhas do novo mundo, a antiga 
cidade de Petra. Os mitos dizem que foi construído por magia, e intocado desde os tempos dos Romanos até 106 Ad por causa 
do áspero terreno guardando suas fronteiras. Viva o milagre de Petra, onde cada pedra vermelha rosa tem um Sonho dos 
Nabateus para contar. Retorno ao hotel. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

07 dia |  
PETRA >>> LITTLE PETRA >>> AQABA 
Café da manhã no hotel. 
Após o café da manhã no hotel, saída para o local da Pequena Petra. É o próximo site mais importante para o visitante em 
Wadi Musa. Esse site fica a apenas alguns quilômetros de Petra. Isto é literalmente escondido no centro de uma montanha. 
Esta versão em miniatura de Petra contém um número de tumbas notáveis. Fica perto da entrada para Little Petra e demonstra 
o quão bem preservados alguns desses monumentos. Esta tumba tinha uma porta e prateleiras internas para segurar os 
mortos. Em seguida, sairemos para o sul da Jordânia nas margens do Mar Vermelho. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

08 dia |  
AQABA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre em Aqaba para relax e lazer (esportes aquáticos, tais como: mergulho, pesca, windsurfe, parapente, jet ski e canoagem, 
e também para os amantes da vida marinha barcos com fundo de vidro, podem ser organizados com custo extra). 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

09 dia |  
AQABA 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre em Aqaba para relax e lazer (esportes aquáticos, tais como: mergulho, pesca, windsurfe, parapente, jet ski e canoagem, 
e também para os amantes da vida marinha barcos com fundo de vidro, podem ser organizados com custo extra). 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 

10 dia |  
AQABA >>> AMMAN 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto de Amman - Queen Alia para tramites de check-in e embarque em voo com 
destino a cidade de origem.   
Regime: (café da manhã).  
 
 
 

Fim de nossos serviços. 
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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa, e entre cidades de acordo ao itinerário em serviço privativo com assistência de 
motorista local no idioma inglês; 
- Passeios e visitas de acordo ao itinerário com ingressos incluídos em serviço privativo com guia local no idioma inglês; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã diário (check-in 15h00 e check-out 12h00); 
- Cartão de assistência de viagem por 12 (doze) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas; 07 (sete) dias da semana no telefone emergencial da Ásia Total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 
 

Superior   
Amman 02 Grand Millennium ou similar Standard 
Mar Morto 02 Movenpick Dead Sea Resort ou similar Standard 
Petra 02 Movenpick Petra Resort ou similar Standard 
Aqaba 03 Movenpick Resort & Spa Tala Bay  Aqaba ou similar Standard 

Primeira    
Amman 02 Corp Amman Hotel  ou similar Standard 
Mar Morto 02 Holiday Inn Dead Sea Resort ou similar Deluxe 
Petra 02 P Quattro Relax Hotel ou similar Standard 
Aqaba 03 Marina Plaza Tala Bay Resort ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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Temporada  Categoria Duplo Individual 

2jan a 31 oct 2022 
Superior 2.221,00 3.289,00 

Primeira 1.709,00 2.350,00 

 

Opcional 
 Meia Pensão | Categoria Superior 485,00 

 Meia Pensão | Categoria Primeira 217,00 

 Suplemento Duplo Individual 
Movenpick Dead Sea 10 mar a 13 abr, 25 abr a 01 mai, 08 mai a 31 mai, 01 ago a 31 

ago, 01 out a 31 out 2022 
22,00 

42,00 

 14 abr a 24 abr, 02 mai a 07 mai, 07 jul a 13 jul  2022 73,00 133,00 

Movenpick Petra Resort   21 mai a 31 mai, 16 set a 30 set 2022 103,00 185,00 
  01 mar a 25 mai, 01 out a 31 out  2022 132,00 236,00 

Movenpick Resort & 10 mar a 13 abr, 25 abr a 01 mai, 08 mai a 31 mai, 01 ago a 31 
ago, 01 out a 31 out  2022 

    32,00  
53,00 

Spa Tala Bay   14 abr a 24 abr, 02 mai a 07 mai, 07 jul a 13 jul 2022 140,00 268,00 

Holiday Inn Dead Sea   10 mar a 01 mai, 16 set a 31 out 2022 45,00 73,00 
  02 mai a 07 mai, 07 jul a 14 jul 2022 81,00 145,00 

Marina Plaza Tala Bay  01 mar a 14 abr, 27 abr a 14 mai, 01 out a 31 out 2022 28,00 0,00 
Resort 15 abr a 26 abr, 09 jul a 15 jul  2022 91,00 0,00 

P Quattro relax Hotel    15 mar a 15 mai, 15 set a 31 out  2022 28,00 47,00 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Os valores dos suplementos são por pessoa/por noite; 
3) Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 

 
 
 
 
 
Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 

 
 
 
1) Cancelamentos antes 60 (sessenta) dias antes da saída, sem multa;  
2) Cancelamentos entre 59 (cinquenta e nove) e 51 (cinquenta e um) dias antes da saída, cobrará 50% (cinquenta porcento) 
do valor total da reserva;  
3) Cancelamentos entre 50 (cinquenta) e 45 (quarenta e cinco) dias antes da saída, cobrará 75% (setenta e cinco porcento) do 
valor total da reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 44 (quarenta e quatro) dias antes da saída, cobrará 100% (cem porcento) do valor total da reserva; 
5) Cancelamentos recebidos até o dia da saída, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
6) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
Obs., as politicas de cancelamento poderão sofrer alterações a qualquer momento por cada hotel participante nesse roteiro. 

VALORES 
Euros por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 
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1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Jordânia: Todas as nacionalidades necessitam de visto de entrada, e pode ser retirado na chegada ao país 
sem nenhum custo, Regulamentos de vistos gratuitos: detalhes do voo de chegada, estadia mínima de 2 noites consecutivas 
na Jordânia, passaporte válido por 6 meses, dados do passaporte necessários para a emissão de um visto coletivo gratuito. 
(enviar todos esses dados entre 10 dias antes da chegada | Nome completo / Nacionalidade / Data de nascimento / Número 
do passaporte / Emissão e validade), e também e necessário apresentar o CIV (Certificado Internacional da Vacina) contra febre 
amarela, que deve ser tomada pelo menos 10 dias antes do embarque. 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


