Os segredos da Jordânia
Aventura, cultural. 9 dias de viagem. Transporte em mini bus. Alojamento em hotéis de 3* estrelas e tenda permanente em Wadi
Rum.

Testemunho
Teresa P
- 15/12/2017 17:53:12
Só faltou um mergulho no Mar Vermelho em Aqaba e um trekking nas águas do Wadi Muji.

DESTINO
Descrição

Jordânia.

TIPO
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, vestígios arqueológicos de
grande beleza e o deserto numa mesma viagem.
Após a chegada a Amman, partimos para o Monte Nebo para contemplarmos «A terra Prometida».
Visitaremos Madaba conhecida pelos seus mosaicos de inúmeras cores.
Seguiremos para Petra para realizarmos espetaculares caminhadas neste santuário de beleza e História.
Petra é de fato uma maravilha esculpida na pedra, a que deram o nome de Rosa Vermelha, e nesta
viagem de aventura terá a oportunidade de descobrir porquê.
Iremos para Wadi Rum, o deserto lunar de Lawrence de Arábia, que é mundialmente famoso, para
realizar uma travessia a pé e vivenciar o deserto na sua forma autêntica, com acampamento sobre as
estrelas. Uma experiência que ficará gravada na sua memória.

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

Cultural, Descoberta, .

DURAÇÃO
9 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 3

Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Amman

Alojamento
Hotel

Refeições
-

2

Chegada a Amman

Hotel

P

3

Amman - Jerash - Ajloun - Almoço casa local - Amman

Hotel

P-A

4

Amman - City Tour Amman - Mar Morto - Amman

Hotel

P-A

5

Amman - Monte Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra

Hotel

P

6

Visita a Petra

Hotel

P

7

Petra - Wadi Rum - passeio de camelo - tour 4x4 - Wadi Rum

Tenda permanente

P-J

8

Wadi Rum - Passeio de barco em Aqaba - Amman

Hotel

P-A

9

Voo Amman - cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Amman
Voo com destino a Amman com escalas intermédias.
Normalmente, os voos chegam de madrugada a Amman.
2: Chegada a Amman
Chegada a Amman de madrugada. Tramitação do visto, assistência no aeroporto.
Transporte para o hotel, chegada e check-in e tempo livre para descansarmos do voo ou fazermos uma primeira exploração da
cidade.
Este dia é livre.
Amman é a atual capital da Jordânia, foi uma cidade muito importante durante a ocupação Amonita, chamando-se «Rabbath
Ammon», mais tarde, durante a ocupação greco - romana. Passou a denominar-se «Philadelfia».
Noite em hotel, Amman.
3: Amman - Jerash - Ajloun - Almoço casa local - Amman
Depois do pequeno-almoço no hotel em Amman, e à hora marcada, ida para Norte, para as ruínas romanas de Jerash.
Jerash, é talvez uma das cidades romanas do período Imperial mais preservadas do Médio Oriente. À chegada, iremos visitar as
suas imponentes portas cerimoniais, as suas "avenidas" ladeadas por colunatas, o Arco de Adriano, o hipódromo e um teatro na
zona sul do complexo, salientamos ainda os templos de Zeus e Artémis, a deusa da caça, filha de Zeus e irmã de Apolo.
Após a visita a Jerash, iremos visitar o Castelo de Saladino que teve um papel importante nas guerras contra os Cruzados, o
castelo de Ajloun, as suas vistas são magníficas para o Vale do rio Jordão e para a Galileia, que aparece a norte com o seu lago a
que chamam mar e que segundo a Bíblia, por lá andou Jesus Cristo há cerca de 2 mil anos.
O Castelo de Ajloun foi construído para defender uma região de vital importância no contexto da guerra contra os Cruzados,
defender o eixo comercial e de peregrinação entre Jerusálem, Cairo, Damasco e Meca.
Após a visita ao castelo de Ajloun, iremos para a aldeia de Orjan onde iremos experienciar um almoço tradicional numa casa de
uma família local, também daremos um breve passeio nas imediações onde conheceremos o seu olival e a importância da produção
do azeite, entre outros usos e costumes do quotidiano jordano.
Regresso ao hotel em Amman e tempo livre.
4: Amman - City Tour Amman - Mar Morto - Amman
Após o pequeno-almoço, encontro com o guia e início do city tour em Amman, visitando a cidadela e o teatro romano, dois dos
locais mais emblemáticos da cidade e que espelham a História da sua ocupação através dos tempos.
Visitaremos também a mesquita Al-Husseieni que se destaca pelos seus tons azulados para depois almoçarmos num restaurante
local um autêntico falafel com hummus.
Após o almoço, iremos "descobrir" um dos locais mais baixos da terra, o Mar Morto que se situa a 400 metros abaixo do nível
médio das águas do mar. Iremos desfrutar de uma tarde relaxante nas suas salgadas águas, onde poderemos "flutuar" e
experimentar o tradicional "banho" de lama que segundo consta, tem propriedades curativas e é usado em diversos produtos de
beleza.
Regresso a Amman e tempo livre.
Noite em hotel.
5: Amman - Monte Nebo - Madaba - Kerak - Shobak - Petra
Após, o pequeno-almoço no hotel, check-out e ida para o Monte Nebo, para conhecermos o local onde, segundo a Bíblia, Moisés
vislumbrou pela primeira vez a "Terra Prometida", com efeito, do Monte Nebo, poderemos usufruir de magníficas vistas em redor

e como Moisés, também para Oeste, para as terras de Israel. Foi também neste local bíblico que Moisés morreu e foi enterrado,
havendo por isso, uma capela com um espólio bastante interessante (belíssimos frescos dos séculos 4 e 6 d.C), que iremos visitar.
Seguiremos a rota, agora para Madaba, mencionada na Bíblia com o nome de Mesha Stele, sendo na época de Cristo uma aldeia
Moabita.
Visitaremos a aldeia Ortodoxa de S. Jorge, que contém no seu interior o fabuloso mapa da Terra Santa em mosaicos, incluindo
Jerusalém, Palestina, Jordânia, Israel e Egipto. Continuamos a rota para sul, para visitarmos os castelos de Kerak e Shobak,
ambos, com um valor histórico e patrimonial de grande interesse, sobretudo no contexto da guerra dos cruzados.
Após estas visitas, seguiremos para o hotel situado na região de Petra, em Wadi Musa.
Noite em hotel.
6: Visita a Petra
Hoje é um dia especial.
Vamos visitar Petra!
Após o pequeno-almoço no hotel. Iremos para Petra e passaremos todo o dia a visitar este local maravilhoso.
Entrando pelo desfiladeiro que dá acesso ao «Tesouro» (Al Kazneh), umas das maravilhas arquitetónicas da cidade Nabateia, o
enquadramento natural e a forma como foi construído este túmulo na rocha, certamente o irá surpreender.
Por cima de nós o céu azul é recortado por silhuetas de montanhas e vestígios de fachadas esculpidas na rocha branda de tons
ocres. É um sítio único Petra. Apetece ficar e desafiar o tempo que passa devagar por estas paragens.
Os monumentos sucedem-se em diferentes estilos, ao gosto das civilizações que os ergueu, como os Romanos que aqui ergueram
templos e anfiteatros que ainda ecoam o som dos ventos do deserto.
O trilho que agora faremos é impressionante, escavado entre as paredes róseas de um desfiladeiro, leva-nos entre terraços e
mirantes ao Mosteiro (El Deer).
No regresso, faremos a descida dos 900 degraus até ao centro vital de Petra (Wadi Farash), onde pararemos várias vezes
encantados com as vistas.
Durante este dia, ainda visitaremos o centro de interpretação e núcleo museológico, entre outros locais de interesse histórico.
Ao fim do dia, poderemos experienciar «Petra à noite» e contemplar «O Tesouro» á luz de velas.
O tour «Petra à noite» inicia-se às 20:30 e termina às 22:30 todas as segundas, quartas e quintas-feiras.
Após a visita, regressaremos ao hotel e tempo livre.
7: Petra - Wadi Rum - passeio de camelo - tour 4x4 - Wadi Rum
Depois do pequeno-almoço, check-out e partida para o deserto de Wadi Rum, um dos desertos mais incríveis do Próximo Oriente.
À chegada, faremos um passeio de "camelo" através de um troço deste incrível deserto para depois encontrarmos o nosso condutor
beduíno que nos levará através de uma passeio 4x4 onde iremos seguir "os passos" do explorador e militar inglês Lawrence da
Arabia através do Deserto de Wadi Rum, assim, 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 transformarm Wadi Rum, num dos desertos mais emblemáticos do Próximo Oriente. Onde se salienta o grande afloramento
chamado «Sete pilares da sabedoria», pensa-se batizado por Lawrence.
Iremos saborear um almoço beduíno cozinhado no deserto e «à sombra das montanhas» e terminarmos o dia a observar um
magnífico pôr-do-sol.
Chegada ao acampamento, tempo livre para explorar a região, saborear um jantar merecido e quiçá, um pequeno passeio à luz das
estrelas.
A noite neste local, é tão incrível quanto o dia, sobretudo pelo prazer de admirarmos o céu noturno, cuja quantidade de estrelas o
irá surpreender.
Nota: não é necessário levar saco de cama.
8: Wadi Rum - Passeio de barco em Aqaba - Amman
Pequeno-almoço, check-out e encontro com o guia à hora marcada para rumarmos a Aqaba.
Aconselhamos a que neste dia acorde cedo para contemplar o «Nascer-do-sol» no deserto.
Aqaba é o único porto da Jordânia. O seu golfo que dá acesso ao Mar Vermelho é o local ideal para um passeio de barco onde
iremos usufruir de vistas submarinas devido ao fundo de vidro da embarcação mas também para a Arábia Saudita, Egipto e Israel.
Poderemos fazer snorkelling - altamente recomendado - para observar a grande biodiversidade submarina. Faremos ainda um
almoço a bordo que o irá surpreender.
Regresso a terra e ida para Amman
Chegada, check-in no hotel e tempo livre.
9: Voo Amman - cidade de origem
Pequeno-almoço no hotel e à hora marcada, iremos para o aeroporto. Voo de regresso à cidade de origem e fim dos serviços da
Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra
04/10/2019 - € 1.290

15/11/2019 - € 1.290
20/12/2019 - € 1.290
13/03/2020 - € 1.290
10/04/2020 - € 1.290
01/05/2020 - € 1.290
09/10/2020 - € 1.290
06/11/2020 - € 1.290
18/12/2020 - € 1.290
Preço do Voo desde: € 850,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Suplemento quarto individual: € 290,00

Notas
Nota 1: Eletricidade
Corrente elétrica: 230 V
Frequencia: 50 Hz
http://electricaloutlet.org/
Nota 2: Fuso horário padrão Amman: UTC/GMT +3 horas
Nota 3: Para informações acerca do custo de vida http://www.numbeo.com/cost-of-living/

Tipo de tomada/s, consulte:

Inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia/motorista local a falar inglês;
Transporte aeroporto - hotel - aeroporto em Amman (veja as condições particulares);
Transporte em mini bus privado com ar condicionado;
Alojamento em hotéis em quarto duplo e uma noite em tenda permanente, segundo o itinerário;
Visitas e excursões discriminadas no itinerário ( Amman, castelos de Ajloun, Kerak e Shobak, Madaba, Jerash, Petra;
Passeio 4x4 no deserto de Wadi Rum com almoço incluído;
Refeições de acordo com o itinerário;
Seguro e assistência em viagem;
Visto coletivo, sujeito ao número de participantes inscritos;
Passeio de barco no golfo de Aqaba.

Exclui
•
•
•
•
•
•
•

Voos internacionais;
Visto de entrada na Jordânia é 40 Jordan Dinars/ pessoa (aproximadamnte 50 Eur, dependendo das flutuações cambiais);
Todos os extras pessoais (bebidas às refeições, lavandaria, internet, etc.);
Todas as atividades e visitas opcionais;
Qualquer tipo de gratificação;
Qualquer item não mencionado como incluído;
Taxa de saída da Jordânia, valor sujeito a alterações (aprox. 15 usd).

Actividades opcionais
Amman  Amman City Tour 1 DIA  Amman desde 135 por pessoa (Entradas e transporte privado)
Os valores estão sujeitos a alterações e dependem do número de participantes.

Equipamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de viagem tipo trolley e mochila pequena para transportar os objectos pessoais
Calçado cómodo para andar
Calças ligeiras
No Verão, uma camisola fina para as noites, na Primavera e Outono uma camisola grossa e quente e no Inverno, um forro
polar e roupa de abrigo para as noites
Repelente de insectos
Chapéu e óculos de sol
Lanterna, pilhas (noite no deserto)
Cantil
Saco de higiene: (incluir toalhetes, protector solar e protector labial)
material fotográfico
Roupa quente para o frio da noite e impermeável
Fato de banho para banho no Mar Morto

Documentação
Passaporte em vigor, com uma validade mínima de 6 meses.
Não há embaixada em Portugal.
Para mais informações, consulte www.secomunidades.pt

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.
Suplemento individual
Não se aplica na noite em acampamento.
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