O desafio de Petra
Aventura. Trekking. 10 dias de viagem. 5 dias de trekking. Transporte em 4x4 e minibus. Alojamento em hotéis e acampamentos.
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Out 2008 Foi uma viagem excelente, muito bem organizada e com o previlégio de termos um guia
genuinamente beduíno. Todos os dias foram uma nova descoberta de diferentes paisagens, das mais inóspitas
ao verde dos vales, ao mar morto, a Petra. É uma viagem a não perder, enriquece-nos culturalmente,
desafia-nos a saír da nossa zona de conforto e a dar o salto para outro mundo repleto de boas descobertas!
DESTINO
Jordânia.

Descrição

TIPO
" O Trilho Inca" do Médio Oriente!
A Jordânia é um museu ao ar livre que combina cultura, história, religião e aventura de uma forma
ímpar.
É um país de grande diversidade, onde se pode desfrutar a montanha, o deserto e o mar, numa mesma
viagem.
Faremos um trekking espectacular através de paisagens inóspitas e desérticas. Percorreremos áreas
pedregosas entrecortadas aqui e ali por canyons, que quebram a paisagem e garantem um cenário lunar
rumo a Petra.
Há quem lhe chame "O caminho Inca" nabateu. Quando fizer este trek, verá porquê!
Vislumbraremos ainda o entardecer de Wadi Rum, o deserto de Lawrence de Arábia, que é
mundialmente famoso.
A terminar a viagem, teremos uns momentos de descanso no Mar Morto, antes de regressar desta
viagem no tempo.

Deserto, Trekking,
Cultural, .

DURAÇÃO
10 dias

DIFICULDADE
Nivel 3

CONFORTO
Nivel 1

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Amman

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Chegada a Amman

Hotel

P

3

Amman - Dana. Início do trekking Wadi Najil - Wadi Feinan

Tenda

P - Lunch box - J

4

Trekking Wadi Ghweir/Feinan - Furon

Tenda

P - Lunch box - J

5

Trekking Furon - Ghbour Whedat

Tenda

P - Lunch box - J

6

Trekking Ghbour Whedat - Little Petra

Tenda

P - Lunch box - J

7

Trekking Little Petra - Petra

Hotel

P - Lunch box - J

8

Visita a Petra - Ida para Wadi Rum - 4x4 tour em Wadi Rum

Tenda

P-A-J

9

Wadi Rum - Mar Morto - Amman

Hotel

P-A-J

10

Voo Amman - cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Amman

Voo com destino a Amman, capital da Jordânia. Escalas intermédias e chegada ao aeroporto internacional Queen Alia.
Assistência no aeroporto, tramitação do visto e transporte para o hotel.
Amman, é uma das mais antigas cidades de mundo, habitada desde a Idade do Bronze. Hoje, é uma cidade segura e moderna, com
um património histórico muito diversificado.
Noite em hotel.
2: Chegada a Amman
Caso não chegue no dia anterior, pode chegar neste segundo dia.
Chegada a Amman, tramitação do visto e encontro com o motorista e transporte para o hotel em amman.
Check-in e tempo livre para visitar a capital da Jordânia.
Aconselhamos a visita ao teatro romano e à fortaleza, esta sobretudo ao fim da tarde, entre outros locais.
Encontro com o grupo em hora a confirmar e noite em hotel.
3: Amman - Dana. Início do trekking Wadi Najil - Wadi Feinan
Pequeno almoço no hotel em Amman, check-out e ida (07:00am) de minibus privado até Dana (cerca de 2horas e meia) para
encontrarmos a equipa de guias que nos acompanharão durante os dias de trekking na travessia do deserto até Petra.
Nota importante: Não tem de transportar o seu equipamento, somente uma mochila leve.
A Reserva da Biosfera de Dana é a maior da Jordânia e alberga uma enorme biodiversidade de aves, plantas, mamíferos, entre
outros animais.
Início da marcha em Dana, que se encontra a cerca de 1200 metros de altitude, através de uma descida gradual, atravessando a
Reserva da Biosfera até Wadi Ghweir. À medida que descemos, poderemos ter oportunidade de observar grifos ou o "Hyrax", um
pequeno roedor que vive em habitats rochosos. Também poderemos encontrar, se tivermos sorte, a raposa-do-deserto ou o "ibex"
um caprídeo similar às cabras de montanha.
Noite em acampamento - tenda dupla - no deserto em Wadi Ghuweir.
Caminhada Dana - Feynan/Wadi Ghweir - cerca de 16Km.
Desnível acumulado: descida 1420m, subida 280m
Acampamento sem apoio de balneários.
4: Trekking Wadi Ghweir/Feinan - Furon
Hoje, deixaremos o acampamento em Wadi Ghuweir para caminharmos em direção a Furon.
À medida que entraremos no vale de Wadi Ghuweir, teremos belas vistas para as montanhas em redor.
Esta é uma das partes mais desafiantes da rota, mas com ajuda do guia e do próprio grupo, chegaremos a bom porto e será
certamente uma experiência que superará as expetativas a qualquer viajante. No topo, usufruiremos de fantásticas vistas para o
deserto de Wadi Araba.
Após o almoço, continuamos a marcha até ao acampamento na região de Furon, chegando a meio da tarde.
O nosso "camp site" situa-se na região desértica que poderemos explorar ao fim da tarde. Com sorte, podemos encontrar hienas,
lobos e raposas que habitam estas paragens.
Jantar e serão sobre as estrelas.
Noite em acampamento (tenda dupla).
Caminhada Wadi Feynan/Ghweir - Furon cerca de 16,5Km,
Desnível acumulado: descida 390m, subida 1320m
Acampamento sem apoio de balneários.
5: Trekking Furon - Ghbour Whedat
Hoje iremos caminhar cerca de 17 quilómetros com paragens desde a região de Furon, passando pela linha de água Ras Al-Feid até
Ghbour Whedat.
Continuaremos a usufruir belíssimas vistas para as regiões desérticas em redor, talvez das mais recônditas da Jordânia.
O trilho não é muito visível mas os nossos guias beduínos levar-nos-ão em segurança ao longo desta bela secção montanhosa.
Após a passagem de um colo descemos até um vale desenhado com arbustos da espécie Juniper (Zimbros). Surge-nos novamente
outro colo, agora com vistas ainda mais espectaculares das montanhas e wadis envolventes... Descemos até um vale fértil e
verdejante onde chegaremos a Ras El Fied, uma linha de água que está seca em grande parte do ano. Seguimos, agora a contornar
as montanhas Sharah, seguindo trilhos utilizados por pastores beduínos que calcorream esta região desde tempos antigos.
A erosão em redor causada pela precipitação estival e pelo vento do deserto, desenha formas e relevos absolutamente
espetaculares. Caminhamos no topo de um "plateau" com a planície desértica à nossa direita e a oeste, a vastidão da paisagem, as
suas cores e o silêncio marcam estas paragens.
Por fim, chegamos ao local onde a nossa equipa instalará o acampamento, na região de Ghbour Whedat.
Caminhada Furon - Ghbour Whedat cerca de 17Km,
Desnível acumulado: descida 920m, subida 750m
Acampamento sem apoio de balneários.
Esta é talvez a caminhada mais difícil da travessia, mas das mais inesquecíveis.
6: Trekking Ghbour Whedat - Little Petra

Hoje o percurso é para surpreender até os mais viajados aventureiros! A rota passa por incríveis paisagens moldadas por esculturas
de areia que desde há séculos são erodidas pelo vento num trabalho escultórico de grande beleza natural. Estamos a chegar a Little
Petra...que nos dão um gosto do que está para vir. A pouco e pouco, vemos cada vez mais sinais da presença humana, como
campos beduínos, currais e ovis para guardar gado ou pequenos povoados agrícolas. Com feito, na região entre Ghbour Whedat e
"Little Petra" também encontraremos vestígios Nabateus (os que construíram parte de Petra), entre os quais, aquedutos, antigos
lagares de vinho e azeite e cisternas.
Estamos a chegar a Little Petra...que nos dão um gosto do que está para vir! Situam-se nas imediações de um desfiladeiro chamado
de Siq Barid, o "desfiladeiro frio" o nome deriva do vento frio que sopra num grito através das paredes de pedra. No interior do
vale de "Little Petra" as paredes arrumam túmulos escavados na rocha pelos Nabateus. Cavidades e reentrâncias artificiais
pontuam as paredes e lembram-nos que este vale já foi habitado em tempos remotos.
Ghbour Whedat - Little Petra cerca de 14Km,
Desnível acumulado: descida 560m, subida 610m
Acampamento beduíno em "Little Petra"
Nivel moderado,sem grande desnível.
7: Trekking Little Petra - Petra
Depois do pequeno-almoço, como sempre, iniciaremos a marcha para entrarmos em Petra pela "porta dos fundos", evitando assim
as hordas de turistas que entram pela porta principal.
A rota (antiga rota nabateia de entrada em Petra) passa por incríveis paisagens moldadas por esculturas de areia que desde há
séculos são erodidas pelo vento num trabalho escultórico de grande beleza natural. O percurso encerra vistas espetaculares para o
impressionante Wadi Siyyagh.
Chegada a Petra através do Santuário (Ad-Deir), onde encontaremos um estabelecimento beduíno onde poderemos comprar
bebidas frescas.
Descida pelo wadi Ad-Deir até ao "coração" da cidadela nabateia de Petra.
Ida para Wadi Muthlim (depende das condições meteorológicas) e continuação até Wadi Musa, onde se situa o hotel.
Em Wadi Musa, encontrará restaurantes, lojas, bancos, Atms, etc.
Caminhada Little Petra - Petra cerca de 14Km,
Desnível acumulado: descida 519m, subida 496m
Noite em hotel.
Nivel moderado, sem grande desnível.
8: Visita a Petra - Ida para Wadi Rum - 4x4 tour em Wadi Rum
Hoje é um dia especial.
Voltamos a Petra para uma segunda exploração e iremos para o deserto de Wadi Rum, um lugar mágico.
Pequeno-almoço madrugador no hotel em Wadi Musa e à hora marcada, ida para a cidade rosa dos Nabateus, Petra. Também
considerada uma das Sete maravilhas da atualidade.
Hoje, entraremos pela porta principal, passando o desfiladeiro (Siq) de 1 quilómetro de extensão e de paredes com mais de 80
metros de altura e de cores ocres, laranjas, roxas, uma paleta de cores surpreendente.
O complexo arqueológico de Petra é enorme, contém centenas de vestígios de túmulos gravados na rocha branda de mil cores.
Mas também há vestígios romanos como templos, teatros, altares, colunatas...
Iremos visitar, uma das maravilhas da Humanidade, o chamado "Tesouro", este túmulo é um dos ícones de Petra. Bem merecemos
esta recompensa maravilhosa após os passos, os caminhos, as experiências, as paisagens que trazemos na memória.
Após a visita, voltaremos a Wadi Musa e daí, iremos para o deserto de Wadi Rum, para seguirmos "os passos" do explorador e
militar inglês Lawrence da Arabia, onde num tour em 4x4, iremos subir a dunas e arcos de pedra com vistas para o deserto,
conhecer pinturas rupestres, a casa onde habitou Lawrence e sobretudo usufruir das vistas para os magníficos rochedos que
transformaram Wadi Rum, num dos desertos mais incríveis do Próximo Oriente, onde se salienta o chamado "Sete pilares da
sabedoria", pensa-se batizado por Lawrence.
Regresso ao acampamento beduíno e tempo livre para jantar, usufruir da hospitalidade beduína e admirar o céu noturno, cuja
quantidade de estrelas o irá surpreender.
9: Wadi Rum - Mar Morto - Amman
Depois do pequeno-almoço, iremos visitar o Mar Morto, um dos pontos mais baixos da Terra (415 metros abaixo do nível médio
das águas do mar).
À chegada, poderemos nos banhar nas suas águas salgadas e facilmente flutuar.
A experiência de flutuar é única e poderá ainda experimentar o "banho" de lama e descansar um pouco ao sol.
Após o almoço, regreso a Amman, check-in no hotel e tempo livre.
10: Voo Amman - cidade de origem
Pequeno-almoço e tempo livre até à ida para o aeroporto, onde o transporte está incluído.
O check-out será pelo meio-dia mas pode pedir, mediante um suplemento, um "late check-out" pois os voos de partida de Amman,

realizam-se, muitas vezes, às primeiras horas da madrugada.

Datas de partida & Preços do programa de terra
01/11/2019 - € 1.700
06/12/2019 - € 1.700
06/03/2020 - € 1.700
20/03/2020 - € 1.700
03/04/2020 - € 1.700
17/04/2020 - € 1.700
08/05/2020 - € 1.700
18/09/2020 - € 1.700
02/10/2020 - € 1.700
16/10/2020 - € 1.700
13/11/2020 - € 1.700
Preço do Voo desde: € 700,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento individual: € 250,00

Notas
Nota 1: QUANDO IR? As melhores épocas são o Inverno, Primavera e Outono
Nota 2: www.amman.com/
Nota 4: www.visitjordan.com/visitjordan_cms/MajorAttractions/Amman/tabid/64/Default.aspx
Nota 5: Marcar consulta do viajante:
Online:
Temos uma parceria com a consulta do viajante em telemedicina em www.consultadoviajante.com, onde os viajantes da
Papa-Léguas têm uma redução de 10% no valor da mesma.
Ao efectuar a marcação online, no campo inserir código (opcional), coloquem goPapaleguas.
Lisboa:
Hospital Curry Cabral. Tel: 217924322
Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Tel: 213652630
Porto:
Centro de vacinação internacional do Porto. Tel: 222002540
Hospital de São João, Consulta de Medicina de Viagem e Centro de Vacinação Internacional. Tel: 22 512243

Inclui
• Assistência no aeroporto e transferes in/out para hotel em Amman;
• Transporte em mini bus privado com ar condicionado, autocarro e 4x4;
• Alojamento em hotéis de 3 estrelas em quarto duplo, acampamento em Wadi Rum (tenda dupla) e acampamentos sem
balneários (segundo o itinerário);
• Alimentação descriminada no itinerário;
• Visitas e excursões descriminadas no itinerário;
• Guia a falar inglês e equipa beduína durante os dias de trekking em Wadi Rum e Mar Morto;
• Transporte do seu equipamento durante o trekking por burros;
• Todo o equipamento colectivo nos acampamentos, exceptuanto o saco-cama;
• Entrega de água potável durante os dias de trekking;
• Seguro e assistência em viagem.

Exclui
• Voo cidade de origem - Amman - cidade de origem;

•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentação que não esteja descriminada no itinerário;
Extras pessoais, como bebidas refrigerantes, álcool, lavandaria, telefone, etc;
Gratificações;
Visitas e excursões opcionais (seges em Petra, subida ao Monte Hor....);
Entradas nos lugares a visitar que não estejam descriminados no programa;
Qualquer item que não esteja mencionado como incluido;
Visto de entrada na Jordânia é 40 Jordan Dinars/ pessoa (aproximadamnte 50 Eur, dependendo das flutuações cambiais);
Taxas de saída do aeroporto em Amman (15 USD por pessoa).

Equipamento
EQUIPAMENTO RECOMENDADO
A lista de equipamento varia com as épocas do ano. Informe-se acerca das condições climatéricas.
Como regra geral, é imperativo que leve o essencial para reduzir o peso do seu saco de viagem.
NOTA IMPORTANTE: Nesta viagem não tem que transportar o seu equipamento, somente uma mochila de dia entre
20-30 Litros.
Cabeça:
• Chápeu de sol
• óculos de Sol
Tronco:
•
•
•
•

Primeiras camadas térmicas: 2 unidades
T-shirts
Forro polar
Imermeável leve e corta-vento

Mãos:
• Bastões (uso facultativo)
Pernas:
• Calças primeira camada
• Calças de trekking
• Calças casual
Nota: Não é aconselhável o uso de calções por questões religiosas e culturais.
Pés:
• Botas de caminhada
• Sapatos desportivos ou sandálias para uso no acampamento
• Meias técnicas de caminhada ( 2 a 3 pares)
Saco maleável de 70 - 90 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que facilita o
seu manuseamento e transporte.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roupas de viagem
Estojo de higiene**
Saco  cama resistente ao frio. Temperatura de conforto 0 graus a 5ºC.
1 mantas de sobrevivência
Toalha sintética de trekking - pack towel
Sabonete de mãos anti-bacteriano ou gel desinfetante
Bolsa de documentos e dinheiro ( com apoio no pescoço)
Cinto para transportar dnheiro
Pequeno cadeado para trancar o saco.
Tape ou fita-adesiva resistente ( uso facultativo)

Mochila de dia/ trekking de cerca de 20 - 30 Litros.
• 2 Cantiis com capacidade para cerca de 2,5 L. Beba sempre muita água, não esperepor ficar sequioso para o fazer. Na

•
•
•
•

montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma maior perda de água.
Tenha sempre presente que necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma melhor recuperação da fadiga
muscular.
Lanterna frontal com lâmpada de substituição e pilhas alcalinas de substituição
Navalha multiusos, tipo exército suiço.
Kit básico de primeiros-Socorros
Máquina fotográfica

**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; pastilhas purificadoras de água; toalhetes; repelente de
insectos; lenços de papel/toalhetes e papel higiénico.

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses.
Visto da Jordânia: (gratuito a partir de 7 pessoas).
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt/viajar

Condições Particulares
Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses a partir da data de saída do país visitado.
Transferes
O Viajante que não adquira os voos à Papa-Léguas, pode não ter assegurado os transferes de chegada e partida caso os seus voos
não sejam exatamente iguais aos voos reservados para o grupo.
Se o Viajante optar por reservar à Papa-Léguas os transferes para os voos por si comprados, implica o pagamento adicional dos
mesmos que variam consoante o país de destino e o programa efetuado.
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