
Mistérios do Oriente – Jordânia Histórica 

7 dias / 6 noites 

 

 
 
Uma das relíquias da civilização antiga, a 
Jordânia abriga vestígios históricos e culturais 
que hoje são traduzidas em experiências 
inestimáveis para quem a visita. Conheça Petra, 
Amã, Wadi Rum, Pequena Petra e as paisagens 
de um dos países mais magníficos do mundo, 
cenário de filmes como “Lawrence da Arábia” e 
local sagrado para muitos.   
 
A partir de 
USD 1.245,00 por pessoa em base dupla 
 
Destaques: 
 

 Kit Mistérios do Oriente; 

 Explore Amã, a capital da Jordânia; 

 Conheça Petra, esculpida nas montanhas; 

 Desbrave Gérasa, um dos sítios 
arqueológicos romanos mais preservados 
fora da Itália; 

 Visite Madaba, a Cidade dos Mosaicos; 

 Percorra a Estrada do Rei de cerca de 
5.000 anos, passando por cidades antigas 
no caminho; 

 Conheça o Monte Nebo, memorial de 
Moisés onde o profeta presumidamente 
foi enterrado; 

 Veja o Castelo de Shobak, fortaleza da 
época das Cruzadas; 

 Descubra a Pequena Petra, com suas 
complexas construções arqueológicas; 

 Passeie de jipe por Wadi Rum, óasis 
cenário de “Lawrence da Arábia”; 

 Hospede-se nas margens do famoso Mar 
Morto. 

 
 

  



  DAY BY DAY 

1° dia – Chegada em Amã 

 

Ao chegar ao Aeroporto Internacional Queen Alia (AMM), você será recebido pelos 

representantes Meet & Assist para ajudá-lo em seu caminho através da imigração.  

Em seguida, traslado ao seu hotel em Amã para pernoite. 

 

2° dia –Amã > Gérasa > Amã 

 

Após o café da manhã, passeio pela cidade velha de Amã explorando a Cidadela e o Teatro 

Romano, dois dos sítios arqueológicos mais populares da cidade. Continue por terra até Jerash, 

a cidade greco-romana [antiga Gerasa], um dos destinos favoritos dos visitantesna Jordânia.  

Ostentandouma ampla gama de vestígios históricos intactos de ocupação humana, com mais 

de 6.500 anos e escondida por séculos na areia antes de ser escavada e restaurada nos 

últimos 70 anos, Jerash é um belo exemplo das grandes, formais e provincianas cidades 

romanas encontradas em todo o Oriente Médio.  

Pode-se caminhar sob quatro portões imponentes ou descer a "Rua das Colunas" ao norte da 

"Praça Oval", enquanto pisa nas trilhas das rodas das carruagens ainda visíveis nas pedras do 

calçamento, e depois dirigir até o hotel em Amã para passar a noite. 

 

3° dia – Amã > Madaba >Mt. Nebo > Shobak > Petra 

 

Após o café da manhã, traslado para Petra em rota visitando Madaba, Monte Nebo e Shobak 

(Kings Highway). A viagem para o sul do mar morto nos leva à estrada do rei de 5.000 anos, 

uma das viagens mais memoráveis da Terra Santa, passando por uma série de locais antigos.  

A primeira cidade que você encontra é Madaba, "a Cidade dos Mosaicos". A principal atração 

de Madaba, na contemporânea Igreja Ortodoxa Grega de São Jorge, é um mapa em mosaico 

bizantino do século VI, maravilhosamente vívido, mostrando Jerusalém e outros locais 

sagrados. Dez minutos a oeste está o local mais reverenciado da Jordânia: o Monte Nebo, o 

memorial de Moisés, o suposto local da morte e sepultamento do profeta. Uma pequena igreja 

quadrada foi construída no local pelos primeiros cristãos bizantinos e mais tarde expandida em 

um vasto complexo.  

Mais tarde, traslado a Shobak para visitar o castelo de Shobak e, em seguida, prossiga para 

Petra para passar a noite. 

 

4° dia –Petra 

 

Após o café da manhã, desfrute de uma visita guiada aos muitos locais de Petra. Petra foi 

esculpida nas montanhas rosa-avermelhadas de Sharah pelos nabateus e perdida para a 



civilização até ser redescoberta pelo suíço Burkhardt. Por volta de 11.000 aC, o homem da 

Idade da Pedra já explorava os abundantes recursos naturais da região de Petra, 

principalmente cabras selvagens e, por volta de 7.000 aC, alguns dos primeiros agricultores do 

mundo viviam em uma vila murada em Beidha, cultivando cereais e coletando nozes e frutas. 

Mas Petra realmente ganhou destaque no século 7 aC, quando os edomitas se estabeleceram 

em Umm al-Biyara e outras fortalezas nas montanhas e construíram uma cidade em Tawilan 

acima de 'Ain Musa, nas colinas ao norte. Sujeito à Assíria, Babilônia e depois à Pérsia, Edom 

no 3C aC tornou-se o núcleo de um estado árabe, o reino dos nabateus e sua capital em Petra.  

Originários do norte da Arábia, os nabateus são mencionados pela primeira vez pelo historiador 

de 1C AC Diodoro, que relata que em 312 aC Antígono, o Caolho enviou seu general Ateneu 

contra 'a terra dos árabes que são chamados nabateus', na época um povo nômade que criava 

gado e ovelhas e podiasobreviver por longos períodos no deserto, onde criava uma rede de 

reservatórios subterrâneos secretos. Ateneu atacou uma certa rocha forte, embora sem 

paredes, talvez o grande maciço de Umm al-Biyara em Petra, onde os nabateus haviam 

deixado seus objetos de valor, anciãos, mulheres e crianças enquanto celebravam um 

festival;também matou alguns árabes e foi embora com grandes quantidades de incenso, mirra 

e prata. 

Cerca de 150 anos depois, os nabateus se estabeleceram e Petra era a capital de um estado 

organizado; caminhe pelo Siq, uma fenda estreita e sinuosa entre as falésias, para chegar ao 

Tesouro, ao Teatro Romano, às Cortes, Qasr Bint Pharaoun, Templo do Leão Alado e outros 

monumentos. Pernoite em Petra. 

 

5° dia –Pequena Petra > Petra > Wadi Rum 

 

Após o café da manhã, a dez minutos de carro ao norte de Petra fica Siq Al-Barid, que também 

é conhecido como 'Pequena Petra' devido às semelhanças com o local principal. Acredita-se 

que tenha sido um importante subúrbio de Petra e é acessado por uma abertura estreita, 

semelhante a Siq, mas de escala muito menor. O local inclui túmulos, templos, canais de água 

e cisternas esculpidas na rocha, bem como os restos de afrescos em gesso. Esta é uma das 

características mais importantes de Beida e é onde muitas atividades religiosas foram 

realizadas, incluindo a Festa da Bebida, quando o rei dos nabateus organizava celebrações e 

oferecia bebidas aos seus convidados. Há também uma gruta com os restos de um afresco 

pintado pelos nabateus que representava as vinhas, o que confirmou a visão de que Beida era 

a área de produção de vinho. No Siq Al Barid, o sistema de irrigação nabateu, que distribuía 

água por longos canais, reservatórios escavados na rocha e barragens, é uma evidência da 

grandeza de tal civilização. Dirija para o sul esta manhã até Wadi Rum, um terreno de 

paisagem lunar de antigos leitos de rios, montanhas esculpidas pelo vento, vastas vistas do 

deserto e areias suaves de colarinho pastel. Você encontrará legionários de saia longa 

oferecendo café com cardamomo no posto avançado "Beau Geste". Aproveite com 02 horas de 



passeio de jipe neste oásis que foi cenáriodo filme "Lawrence da Arábia". Uma experiência 

verdadeiramente "fora deste mundo"! Em seguida, dirija-se ao Wadi Rum Camp para jantar e 

pernoite. 

 

6° dia –Wadi Rum > Mar Morto 

 

Após café da manhã, traslado ao Mar Morto para hotel para pernoite, 

 

7° dia –Mar Morto >Wadi Rum 

 

Após café da manhã, traslado ao Aeroporto Internacional Rainha Alia para viagem de volta. 

 

  INCLUI 

 Assistência no Aeroporto Internacional de Amã na chegada e partida; 

 Hospedagem em hotel com base Meia Pensão; 

 Transporte em veículos modernos, conforme mencionado e conforme itinerário exato; 

 Taxas de entrada de acordo com o seu programa; 

 Guia profissional licenciado em espanhol ou português, incluindo suas refeições 

eacomodações; 

 Passeios a cavalo em Petra como parte do Petra Entry Ticket apenas durante a primeira visita a 

Petra. Este não é um serviço segurado e sob responsabilidade do hóspede, o hóspede pode 

realizar ou ignorar conforme sua vontade. Note que os cavalariços esperam uma gorjeta se 

você fizer o passeio a cavalo duas vezes; 

 02 horas de passeio em Wadi Rum pelos veículos beduínos abertos (eles são de diferentes 

tipos, modelos e idades, não há controle sobre qual tipo de veículo será entregue aos clientes, 

pois isso é fornecido de acordo com os disponíveis esperando para servir naquele dia). Cada 

grupo de 6 Pax será acomodado em 1 veículo (1 Pax no banco da frente + 5 Pax na parte 

traseira do jipe); 

 Transporte em aeroporto e hotéis; 

 Todos os impostos aplicáveis, incluindo, no momento, 8% de imposto governamental e 10% de 

taxas de serviço para quartos, e 16% de imposto governamental e 10% de taxa de serviço para 

alimentos e bebidas; 

 Kit Mistérios do Oriente. 

 
Tarifa não inclui: 
 

 Taxa de remessa internacional ao fornecedor estrangeiro; 

 Visto: Vistos de grupo gratuitos desde que a estadia seja de 2 noites ou mais na Jordânia e 



desde que recebamos os detalhes do passaporte com antecedência. Isso está de acordo com 

os regulamentos governamentais atuais para nacionalidades não restritas, se acima não for 

atendido, então USD 78,00 por pessoa para visto.Isso podealterar a qualquer momento sem 

aviso prévio e sem qualquer responsabilidade da operadora; 

 Taxa de embarque (Departure Tax) gratuita via aeroporto deve ser incluída na passagem aérea 

para voo programado, eUSD 40,00 para voos fretados e USD20,00 por pessoa via fronteiras 

terrestres 

 Quaisquer almoços; 

 Quaisquer despesas pessoais e extras (telefonemas, lavanderia, serviço de quarto, etc.); 

 Gorjetas para guia, motorista, funcionários de restaurantes, cavalariço em Petra e motorista de 

Jeep de Wadi Rum; 

 Bebidas com as refeições, incluindo água; 

 Todo e qualquer tipo de seguro; 

 Todo o tipo de passagens aéreas; 

 Carruagens em Petra; 

 Quaisquer despesas e serviços não mencionados. 

 

 

VALORES 
 

  Jordânia Histórica 

Opções de hotéis: 
 

Opção 1 

Noites 
Nome do hotel (ou 

similar) 
Cidade 

Categoria Acomodação Plano de 
alimentação 

2 Ambassador Hotel Amã 4* Standard Meia Pensão 

2 Petra Moon Petra 4* Standard Meia Pensão 

1 
Wadi Rum Bubble 

Luxotel 
Wadi 
Rum 

Camp Bubble Suite Meia Pensão 

1 
Holiday Inn Resort 

Dead Sea 
Mar 

Morto 
5* Standard Meia Pensão 

 
*Note que hotéis estão sujeitos à disponibilidade na data da reserva 

 

Valores: 

 



Opção 1 (01/03/22 – 31/12/22) 

Preço por pessoa em dólares, compartilhando quarto twin 

Número 
de pax 

pagantes 
Tipo de veículo Baixa Temporada 

 
Alta Temporada 

2 Carro 2.235,00 2.405,00 

3-4 Mini Van 1.859,00 2.035,00 

4-5 Mini Van 1.609,00 1.785,00 

6-8 
Van de 12 
assentos 

1.589,00 
1.765,00 

8-10 
Van de 12 
assentos 

1.419,00 
1.595,00 

10-14 Ônibus pequeno 1.355,00 1.515,00 

15-19 + 1 
pax 

extra* 
Ônibus médio 1.339,00 

1.525,00 

20-24 + 1 
pax 

extra* 
Ônibus médio 1.245,00 

1.409,00 

Suplemento single 535 680 

*Compartilhando halftwin 

 

Datas das temporadas: 
 

Opção 1 

Temporada A partir de Até 

Baixa 

01/06/2022 31/08/2022  

01/12/2022 20/12/2022 

Alta 

01/03/2022 31/05/2022 

01/09/2022 30/11/2022 

21/12/2022 31/12/2022 

Black out no Mar Morto 02/05/2022 07/05/2022 



07/07/2022 15/07/2022 

 

Suplementos Opcionais: 

 

Atividade Preço por pessoa em dólares 

Petra by Night 50 

Suplemento Pensão 
Completa (05 almoços) 

200 

Aulas culinárias em Amã 160 

Petra Kitchen 80 

Recepção com coquetel 
em Wadi Rum 

130 

Star Gazing 70 
 

 
 
Sugestões de Gorjeta: 
 
Guia: USD 10,00 por pessoa por dia 
Motorista: USD 3,00 por pessoa por dia 
Restaurante: USD 3,00 por pessoa por refeição 
Jeep do Wadi Rum: USD 10,00 por pessoa 
Cavalariço em Petra: USD 5,00 por pessoa 
 

 

  FORMAS DE PAGAMENTO 

Para pagamento à vista: 
Após a confirmação, mediante depósito e envio de comprovante bancário 
A emissão somente será efetuada após a liquidação 
  
Para pagamentos com cartão: 
Entrada 25% + saldo em até 05 x sem juros (MASTER, VISA, DINERS, AMEX, ELO)* Não aceitamos 
outros cartões 
  
Estes valores expressam uma cotação e serão fixados somente no ato da confirmação de reservas. 
São, portanto, sujeitos à alteração sem aviso prévio. 

 

 

 

 

 


