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and God-Like”, os locais, chamam-lhe o “Vale da 
Lua”.
Almoço no Beduin restaurant ou similar. 
Pela tarde passeio em JEEP, para explorar este 
deslumbrante deserto e a admirar as suas belezas 
naturais, nomeadamente o Canyon Khazalli com 
inscrições e pinturas do período Nabateu. Após 
este passeio, percurso de 1 hora em camelo. 
Acomodação em tendas (deverá ser um misto 
de tendas de diferentes categorias) Memories of 
Aisha Camp ou similar.
Se o tempo permitir, oportunidade única para 
assistir ao pôr-do-sol no deserto… de inesquecível 
beleza.
Jantar – Zarb Bedouin Dinner. Alojamento.

5º Dia – WADI RUM / MAR MORTO 
Pequeno-almoço no Campo. Pelas 08H30, partida 
em direção ao Mar Morto (330 Km | 4h45). 
Chegada ao Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea***** 
ou similar. Check-in e instalação. 
Tarde livre para usufruir das magníficas piscina do 
hotel ou do hotel, situado sobre o Mar Morto, com 
vista para Israel, do outro lado da margem. Jantar 
no hotel e alojamento.

6º Dia – MAR MORTO
Pequeno-almoço. Dia inteiramente livre para 
repouso e desfrutar de um “banho” nas águas 
do Mar Morto, o ponto mais baixo do Mundo, 
e experimentar as propriedades das suas 
famosas lamas de águas quentes, balsâmicas 
e extremamente ricas em sais minerais, o que 
permite flutuar desfrutando da leitura de um bom 
livro, sem qualquer esforço ou necessidade de 
fazer “corpo morto”. Almoço no hotel. À noite 
jantar no Kish Terrace do hotel. Alojamento. 

7º Dia – MAR MORTO / AMMAN
Pequeno-almoço no hotel. 
Manhã livre. Almoço. Check-out e saída para 
Amman. À chegada visita panorâmica da cidade 
que é capital do Reino Hachemita da Jordânia. 
Construída em colinas e na tradicional pedra – 
Sand Stone, uma das particularidades são os 
diversos tons que a pedra adquire ao longo do dia. 
Destaque para o bulício típico de uma cidade do 
médio oriente ou levantina em que o “comércio 
é feérico” e bastante peculiar. Destaque para a 
Cidadela, o Anfiateatro, os museus do Folklore e 
Arqueológico, mas também aos seus bairros mais 
modernos. 
Visita ao Real Museu automóvel, com destaque 
para a coleção de carros de luxo e clássicos, do 
falecido Rei Hussein. 
Jantar no restaurante Fakhar El-Din ou similar. 
Continuação para o aeroporto. Assistência no 
check-in e formalidades de embarque.  

8º Dia – AMMAN / ISTAMBUL / LISBOA
Formalidade de embarque e partida às 02H35 em 
avião da Turkish Airlines – voo TK815, com destino 
a Istambul. Chagada às 06H00. Desembarque, 
trânsito e prosseguimento da viagem às 08H15 em 
avião da Turkish Airlines – voo TK1755, com destino 
a Lisboa.
Chegada às 10H20 ao aeroporto de Lisboa. 
Desembarque, recolha de bagagem e Fim da 
Viagem. 

1º Dia
LISBOA / ISTAMBUL / 

AMMAN
Comparência no aeroporto 

de Lisboa 120 minutos antes 
do horário do voo. Assistência 
às formalidades de check-in. 

Partida às 11H20 em avião da 
Turkish Airlines – voo TK1756, 

com destino a Istambul. Chegada 
às 19H10. Desembarque, trânsito 
e prosseguimento da viagem às 

21H40 em avião da Turkish Airlines 
– voo TK812, com destino a Amman. 

Chegada às 22H55. Desembarque 
e recolha de bagagem. Transporte 
privativo para o Hotel Kempinski 

Amman*****. Check-in e instalação.
Ceia servida nos quartos. Alojamento.

2º Dia – AMMAN / JERASH / PETRA 
Pequeno-almoço no hotel.

Pelas 10H00 Início do Tour a Jerash 
(50Km a norte de Amman | 1 hora). As bens 

preservadas ruinas desta antiga cidade greco-
romana com mais de 3000 anos de história, 

merecem de todo a visita… trata-se, afinal, 
do segundo local mais visitado da Jordânia. 

Destaque para os Templos, os anfiteatros, os 
banhos, as “praças” e as muralhas da cidade. Terá 
sido em Jerash que se deu o episódio de Jesus 
exorcizando o Gerasano. 
Almoço no restaurante Um Khalil ou similar.
De tarde, continuação da viagem em direção ao Sul 
e a Petra (280km | 3h45). No caminho passagem 
por paisagens semi-desérticas mas de beleza fora 
do comum, nomeadamente na província de Karak. 
Pelo final da tarde chegada a Petra. Instalação no 
Hotel Movenpick Petra***** ou similar. Instalação e 
tempo livre. Jantar no hotel e alojamento.

3º Dia – PETRA   
Pequeno-almoço no hotel.
Saída do hotel para visita de Petra. Pouco se pode 
dizer da cidade Rosa dos Nabateus e uma das 7 
maravilhas do Mundo. Cidade misteriosa construída 
pelo povo Nabateu num longo desfiladeiro. Nos 
tempos do Evangelho, foi desta fabulosa fortaleza, 
construída no meio de rochedos, que uma tribo 
de nómadas árabes dominou o trânsito de 
caravanas entre Roma e o Extremo Oriente. Após 
a caminhada pelo imenso desfiladeiro principal, 
chega-se ao monumento mais impressionante 
– El Kazneh, o Templo do Tesouro. Neste 
impressionante complexo arqueológico tempo 
ainda para ver outras construções na rocha, como 
o Teatro os Túmulos reais entre outros. 
Almoço no restaurante Basin ou similar. 
Após almoço e após algum tempo para fotos, 
ponto de encontro no topo do complexo e 
regresso ao hotel. Tempo livre.
Jantar no hotel e alojamento.. 

4º Dia – PETRA / WADI RUM
Pelas 10h30 e após o pequeno-almoço, 
partida para o famoso deserto de Wadi Rum  
(100Km | 1h45) local de particular beleza e que 
ficou mediatizado pelo filme Lawrence of Arabia. 
T. E Lawrence descreveu-o como: “Vast, Echoing 

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por parte de um 

representante Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa | Istambul | Amman | Istambul | 

Lisboa, em voos regulares da Turkish Airlines e com direito ao 
transporte de 23Kg de bagagem de porão;

• Taxas de aeroporto no valor de 325,40 – Valor sempre a 
reconfirmar à data da emissão dos bilhetes;

• 1 noite de alojamento no Kempinski Amman Hotel***** ou similar 
no regime de alojamento e pequeno-almoço;

• 2 noites de alojamento no Movenpick Petra Hotel***** ou similar 
e no regime de alojamento e pequeno-almoço;

• 1 noite de alojamento no Memories Aicha Camp ou similar no 
regime de alojamento e pequeno almoço;

• 2 noites de alojamento no Kempinski Ishatr Dead Sea Hotel***** 
ou similar e no regime de alojamento e pequeno almoço;

• Todas as refeições expressas no programa – Menus Standard 
pré-definidos e incluindo agua mineral e café americano; 

• As refeições poderão ser Buffet, tanto nos hotéis como nos 
restaurantes;

• Todas as visitas e passeios mencionadas no itinerário com 
assistência local em português ou espanhol – mediante 
disponibilidade e entradas nos locais arqueológicos de Petra 
e Jerash;

• Trajeto em autopullman com assistência local e 2 garrafa de 
água p|pessoa e por dia;

• Passeio de Jeep em Wadi Rum – duração de 1h30;
• Passeio em camelo – duração de 1h;
• Bolsa de documentação contendo informação sobre a viagem;
• Seguro de assistência em viagem e proteção COVID-19;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Visto de entrada no Reino Hachemita da Jordânia..

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Extras / despesas de carácter pessoal, tais como telefonemas, 

passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente 

programa;
• Bebidas às refeições e extras; 
• Gratificações.

 PREÇO P/PESSOA
MÍNIMO 20 PESSOAS 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.590 €

600 €

Viajar à Jordânia é como descobrir 

um oásis de luxo em pleno deser-

to… Viver a experiência e história 

do lendário Lawrence da Ará-

bia pernoitando num luxuoso 

Hotel Camp no deserto de 

Wadi Rum.
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