O Melhor da Jordânia – Saídas em
Espanhol 8 dias e 7 noites

Após visitar Aman e a bela fortaleza do século XIII, é o momento de se dirigir a dois lugares que seguramente o levarão ao
passado. Wadi Rum é o deserto de Lawrence da Arabia e nele ainda habitam beduínos numa vida seminômade. Petra é a cidade
esculpida na rocha que pela coloração a deixa com tons avermelhados. Imagens impressionantes de uma Jordânia que oferece
turismo de qualidade numa experiência inesquecível.

Roteiro
DIAS
1 Apresentação no aeroporto internacional e embarque com destino a Jordânia cidade de Amman. (Passagem aérea não incluída,
consulte nossas excelentes tarifas).
2 Amã
Chegada, desembarque e traslado ao hotel. Os apartamentos estarão disponíveis a partir das 16h. Hospedagem.(Voos com chegada entre
23:00hrs e 6:00hrs terão suplemento de traslado de USD 33,00 por pessoa)
3 Amã, Ajloun, Jerash
Café da manhã. Saída para visita ao Castelo de Ajlun, uma fortaleza construída no alto de uma montanha em 1185 e reconstruída pelos
mamelucos no século XII após a destruição pelos mongois. Logo depois, continuamos rumo a Jerash, localizada a 45km ao norte de
Amman e uma das antigas cidades de Decápoles. Visita ao Arco do Triunfo, a Praça Oval, o Cardo, a Colunata, o Templo de Afrodite, e
finalizando no Teatro Romano com sua espantosa acústica. Retorno a Amman. Jantar e hospedagem.
4 Amã, Madaba, Mount Nebo, Mar Morto, Petra
Café da manhã. Saída para visita panorâmica da cidade de Amman. Continuação até Madaba para visitar a Igreja Ortodoxa de São Jorge,
onde se encontra o primeiro mapa-mosaico da Palestina. Continuação até o Monte Nebo para admirar a vista panorâmica do Vale do
Jordão e Mar Morto - este foi o último lugar visitado por Moisés quando avistou a Terra Prometida. Continuação até o Mar Morto (lado
jordaniano) - situado 400m abaixo do nível do mar. A alta salinidade e sais minerais presentes na água oferecem propriedades curativas
e cosméticas. Possibilidade para banho. À tarde, saída para Petra. Jantar e hospedagem.
5 Petra, Al 'Aqabah
Café da manhã. Saída para visita à Petra - a cidade rosa, capital dos nabateus. Passeio pelos mais importantes e representativos
monumentos esculpidos na rocha pelos nabateus: o Tesouro, conhecido pelo filme de Indiana Jones, as tumbas reais, o mosteiro, etc. À
tarde, após a visita de Petra, partida para a cidade vizinha de Al BEIDA, também conhecida como A PEQUENA PETRA. Visita aos
importantes caravançarais. Então, partida para a cidade costeira no Mar Vermelho de Aqaba. Chegada jantar e hospedagem.
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6 Al 'Aqabah, Wadi Rum
Café da manhã e tempo livre para desfrutar da cidade de Aqaba. Passeie pelo mercado ou aproveite
uma manhã na praia. No final da manhã saída com destino a Wadi Rum, uma das reservas naturais
mais importantes do Oriente Médio. Chegada ao deserto de Lawrence da Arábia e visita de 2h em
veículos 4x4 conduzidos por beduínos (máximo de 6 pessoas por veículo) em uma paisagem entre rochas e areia que lembra a superfície
lunar. Ao final da visita seguiremos ao acampamento em Wadi Rum. Jantar e hospedagem
7 Wadi Rum, Mar Morto
Café da manhã e saída com destino para o Mar Morto, visitando o caminho da fortaleza de Maqueronte, onde San Juan Bautista foi preso
e decapitado pelo Rei Herodes Antipas. Continuação para Umm Er Rasas, antigo campo romano que data dos séculos III ao IX, com
vestígios romanos, bizantinos e muçulmanos. As ruínas do sítio arqueológico, ainda pendentes de escavações, tem mais de uma dezena
de templos cristãos, alguns deles com pisos em mosaico em boas condições, destacando a Igreja de San Esteban. Chegada ao seu destino.
Tempo livre. Jantar e hospedagem.
8 Mar Morto
Café da manhã e dia livre para desfrutar do maior spa natural do mundo, bem como instalações do hotel. As águas salgadas do Mar
Morto, sua flutuabilidade, seus benefícios médicos e estéticos para os clientes que decidiram sua permanência final no Mar Morto. Jantar
e hospedagem.
9 Mar Morto, Amã
Café da manhã. Os apartamentos estarão disponíveis até as 12:00hrs. Traslado ao aeroporto de Amman. (Voos de saída entre 23:00 e
6:00 terão suplemento de traslado de USD 33,00 por pessoa). a).

Ínclui
· Programa de 7 noites sendo:
· 2 Noites em Amman
· 1 Noites em Petra
· 1 Noite em Aqaba
· 1 Noite em Wadi Rum
· 2 Noite no Mar Morto
· Café da manhã diário
· 6 jantares (sem bebidas)
· Traslados de chegada e saída
· Visitas e passeios mencionados com acompanhamento de guia local em espanhol
. Traslados de chegada e saída em Amman
. Dia inteiro a Ajlun e Jerash
. Visita panorâmica de Amman
. Visita a Igreja de São Jorge em em Madaba com parada no trajeto no Monte Nebo, valle do Jordão e Mar
Morto.
. Visita de dia inteiro a Petra
. Passeio em 4x4 no deserto de Wadi Rum com deserto de Lawrence de Arabia.
· Visitas e passeios mencionados com acompanhamento de guia local em espanhol.
. Seguro de cancelamento Trip Protector de USD 2.000,00.

Não Inclui
. Passagem aérea Brasil / Amman / Brasil;
. Suplemento de traslados entre 23:00hrs e 6:00hrs - USD 33,00 por pessoa;
. Taxas de turismo de entrada/saída cobradas localmente;
. Taxas governamentais locais cobradas através dos hotéis;
. Gorjetas a guias, motoristas, garçons, tripulação de navios;
. Refeições e bebidas não mencionadas como incluídas;
. Documentação pessoal (passaporte, vistos, etc);
. Despesas de maleteiros;
. Despesas de caráter pessoal, tais como telefonemas, lavanderia, utilização de frigobar, excesso de bagagem,
etc;
. Seguro assistência saúde/bagagem;
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. Qualquer item não mencionado como incluído;
. Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

Opcional
. Seguro de assistência de viagem Euromax Individual e Familiar.
. Seguro de assistência de viagem Bronze Individual e Familiar.
. Aumento de cobertura para seguro de cancelamento, Trip Protector.

Observações
. Check-in nos hotéis a partir das 16:00 e check out as 12:00;
. É necessário passaporte com validade mínima de 6 meses da data de embarque e duas folhas em branco
lado a lado.
. Tarifas não válidas para períodos de eventos, feiras, congressos, feriados ou grupos; valores sujeitos a
alterações sem prévio aviso.
. Preços válidos para mínimo de 2 pessoas viajando juntas.
. A acomodação em apartamentos triplos é feita com a 3ª pessoa em cama de armar ou sofá-cama.
. Suplemento obrigatório para Ceia de Reveillon: Valor a ser informado na confirmação da reserva.
. Traslados que ocorram entre 23:00hrs a 6:00hrs estarão sujeitos à cobrança de suplemento.
. O visto da Jordânia deverá ser emitido localmente, no Aeroporto de Amman ou na Ponte Sheik Hussein,
mediante pagamento de taxas
no local (em torno de US$ 60 por pessoa, sujeita a reajuste sem aviso prévio). Para entrada através da Ponte
Allenby ou qualquer outro ponto, o passageiro deverá ter o visto previamente emitido no país de origem.
. Todos os passageiros que entram ou saem da Jordânia através de fronteiras terrestres, deverão pagar
localmente uma taxa de aproximadamente US$ 15 por pessoa.
. Na necessidade de noites extras, haverá também a necessidade de contratar traslado extra de chegada e/ou
saída. Esses valores serão informados na confirmação da reserva.
Importante

. Sugerimos contratar o seguro de viagem.
. Para embarque com menores: É obrigatória a apresentação de documento de identificação de crianças ou
adolescentes, menores de 18 anos, os quais
devem estar acompanhados dos pais (pai e mãe) ou de responsável legal, ou portar termo de autorização do
Juizado de Menores, no caso de viagem com terceiros. (Artigo 82 - Estatuto da Criança e do Adolescente Lei Nº
8069/90).

Hotéis Prevístos
Categoria Turística
Amman - Liwan, Meneur, Al Fanar ou similar
Petra - La Maison, Petra Palace, Amra Palace ou similar
Aqaba - Aqaba Gulf, Days Inn ou similar
Wadi Rum - Acampamento Sun City (Acomodação em tendas com serviço e infra-estrutura básicos)
Mar Morto - Ramada Dead Sea Spa ou similar
Categoria Turística Superior
Amman - Days Inn, Geneva, Amman Cham ou similar
Petra - Sella, Petra Tree, P Quattro ou similar
Aqaba - Aqaba Gulf, Days Inn ou similar
Wadi Rum - Acampamento Sun City (Acomodação em tendas com serviço e infra-estrutura básicos)
Mar Morto - Ramada Dead Sea Spa ou similar
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Categoria Primeira
Amman - Holiday Inn Bristol ou similar
Petra - Nabatean, Beit, Taybet ou similar
Aqaba - Double Tree Hilton, Grand Swiss ou similar
Wadi Rum - Acampamento Sun City (Acomodação em tendas com serviço e infra-estrutura básicos)
Mar Morto - Holiday Inn ou similar
Categoria Primeira Superior
Amman - Kempinski, Millenium, Marriott ou similar
Petra - Movenpick, Marriott ou similar
Aqaba - Movenpick ou similar
Wadi Rum - Acampamento Sun City (Acomodação em tendas com serviço e infra-estrutura básicos)
Mar Morto - Movenpick, Marriot, Crown Plaza ou similar
RAMADAN
Período: 16 maio a 14 junho 2018
(podendo variar alguns dias, de acordo com o calendário lunar)
Senhor Passageiro,
Nesse período tão especial para toda a comunidade árabe-muçulmana, gostaríamos de ressaltar algumas atitudes que devem ser
tomadas quando em visita aos países muçulmanos praticantes.
O Ramadan é um mês sagrado, período de renovação da fé, da prática mais intensa da caridade e vivência profunda da fraternidade e
dos valores da vida familiar.
O jejum é praticado durante todo o mês, do alvorecer ao pôr-do-sol, incluem-se nele as bebidas, o fumo e as relações sexuais.
O crente deve abster-se dessas coisas e de pensar nelas também. Durante o Ramadan é comum a freqüência mais assídua à mesquita.
Além das cinco orações diárias (Salat), durante esse mês sagrado recita-se uma oração especial chamada Taraweeh (oração noturna).
Para o visitante a esses países, é de suma importância saber que é proibido comer, beber e fumar em áreas públicas durante a luz do dia,
com exceção de crianças pequenas e grávidas.
Assim, aconselhamos carregar sempre sua água numa bolsa ou mochila fechada e, quando necessário, beber em locais isolados.
Não é permitido mastigar nenhuma espécie de chicletes ou balas durante o dia.
Os hotéis continuarão atendendo com os serviços de restaurantes, entretanto as áreas estarão tapadas com cortinas ou tábuas, para que
o praticante não entre em contato visual com alimentos e bebidas.
A maioria das lojas e shoppings abre poucas horas pela manhã e são reabertos depois do pôr-do-sol até bem depois da meia-noite,
fazendo com que as compras durante o Ramadan fiquem ainda mais inusitadas.
Vestuário mais conservador deve ser respeitado durante o mês do Ramadan, especialmente fora dos hotéis e resorts.
Roupas de banho, camisas e vestidos sem mangas não devem ser usados em locais públicos.
Calças compridas e camisas de mangas curtas devem ser usadas ao invés de shorts e tops.
A maioria dos passeios opcionais continuará ocorrendo como programado.
As exceções serão: o Safári 4x4 no deserto, que não terá o show de dança do ventre e os passeios que incluem comidas e bebidas durante
o dia.
Após o pôr-do-sol e após a quarta oração do dia, o Maghrib (oração do pôr-do-sol), as cidades tornam-se locais em festa, onde as famílias
montam banquetes e quebram o jejum.
Como regra geral e durante todo o ano, em países muçulmanos praticantes, como os Emirados Árabes, é proibida a venda de bebidas
alcoólicas, sendo estas vendidas apenas em locais autorizados, como alguns hotéis.
Esperamos que tenha maravilhosa viagem e que aproveite para conhecer melhor esse lado da cultura muçulmana, vivenciando um dos
momentos mais sagrados do ano para seus praticantes.
Agradecemos a preferência pela FLOT e esperamos vê-lo novamente
AMMAN
Noites Extras em Amman (Preços por pessoa / por noite, incluindo meia pensão - café da manhã e jantar)
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Categoria Turística
Individual = US$ 123
Duplo = US$ 75
Triplo = US$ 75
Criança = US$ 64
Categoria Turística Superior
Individual = US$ 158
Duplo = US$ 96
Triplo = US$ 96
Criança = US$ 82
Categoria Primeira
Individual = US$ 226
Duplo = US$ 130
Triplo = US$ 130
Criança = US$ 111
Categoria Primeira Superior
Individual = US$ 260
Duplo = US$ 150
Triplo = US$ 150
Criança = US$ 128
06/01/18 a 03/01/19
MAR MORTO
Noites Extras em Mar Morto (Preços por pessoa / por noite, incluindo meia pensão - café da manhã e jantar)
Categoria Turística Superior
Individual = US$ 173
Duplo = US$ 107
Triplo = US$ 107
Criança = US$ 92
Categoria Primeira
Individual = US$ 200
Duplo = US$ 120
Triplo = US$ 120
Criança = US$ 105
Categoria Primeira Superior
Individual = US$ 260
Duplo = US$ 153
Triplo = US$ 153
Criança = US$ 130
BAIXA: 06/01 a 14/03, 16/05 a 13/06, 21/06 a 13/09, 14/11 a 17/12/18
Categoria Turística Superior
Individual = US$ 213
Duplo = US$ 133
Triplo = US$ 133
Criança = US$ 115
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Categoria Primeira
Individual = US$ 260
Duplo = US$ 153
Triplo = US$ 153
Criança = US$ 130
Categoria Primeira Superior
Individual = US$ 327
Duplo = US$ 194
Triplo = US$ 194
Criança = US$ 165
ALTA: 15/03 a 15/05, 14 a 20/06, 14/09 a 13/11 e 18/12/18 a 04/01/19
IMPORTANTE:
- Na necessidade de noites extras, haverá também a necessidade de contratar traslado extra de chegada e/ou saída. Esses valores serão
informados na confirmação da reserva.
- Preços válidos até Jan/19.

Para Saber Mais Informações, Consulte-nos.
Rodrigo ou Cecília (11)3805-1930 / (11)5585-1485
Rodrigo@watanabetur.com.br ou Cecilia@watanabetur.com.br
Rua Vergueiro, 2253 – 1013 Vila Mariana SP
WWW.WATANABETUR.COM.BR
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