
DA09OT0739Jordania4

1º Dia – 16 Setembro (Sex.) – LISBOA / ISTAMBUL / AMMAN
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida. Cumprimento das formalidades de
embarque assistidas pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem e partida às
11h25 em voo regular Turkish Airlines, com destino a Amman. Escala em Istambul das 18h05 às 21h30.
Chegada a Amman às 23h45. Assistência na chegada e transporte privativo para o La Casa Hotel 4*.
Alojamento.

2º Dia – 17 Setembro (Sáb.) – AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar, saída em direcção a Madaba, antiga cidade moabita
conhecida como a Cidade dos Mosaicos pelas suas belíssimas colecções de mosaicos bizantinos.
Especial destaque para o mais antigo mapa da Terra Santa, que se encontra no interior da igreja grega
ortodoxa de São Jorge. Continuação para o Monte Nebo (onde visitaremos apenas o local pois a igreja
está encerrada para reforma), cidade mencionada na Bíblia como o lugar onde Moisés recebeu a visão
da Terra Prometida que ele nunca entraria. Visita das ruínas do Castelo Shobak, um castelo
impressionante como uma lembrança solitária da antiga glória dos cruzados datando do mesmo
período turbulento de Kerak, construído em 1115 pelo rei Balduíno, e que servia de defesa do caminho
entre Damasco e o Egipto. Almoço em restaurante local durante as visitas. Chegada a Petra, jantar e
alojamento no P Quattro Hotel 4*.

3º Dia – 18 Setembro (Dom.) - PETRA
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de dia inteiro de Petra, a “Cidade Rosada”, a qual foi
Capital do Reino Nabateu no séc. III a.C. e que está construída na encosta das montanhas, sendo um
dos maiores e mais belos sítios arqueológicos do mundo. Início da visita até ao Siq, através da
passagem estreita entre as paredes maciças de rocha que fornecem o acesso principal ao local antigo.
Visita ao “Khazneh” – tesouro esculpido em pedra rosada, cuja fachada foi utilizada nas filmagens de
um dos filmes de Indiana Jones; a Via Romana, o Teatro Romano, a Tumba Coríntia e o Palácio da
Tumba.
Petra está classificada como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1985 e em Julho de
2007, numa cerimónia realizada em Lisboa, foi considerada uma das Novas 7 Maravilhas do Mundo.
Logo que atravessamos o Siq e se começa a desvendar à nossa frente a fachada do Al Khazneh,
rapidamente entendemos o quão merecida foi esta classificação.
Almoço em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel para jantar.

4º Dia –19 Setembro (Seg.) – PETRA / WADI RUM
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída para visita de Little Petra, continuando depois
em direcção ao deserto de Wadi Rum, onde se fará um passeio de 2 horas em veículos 4X4 pelo
deserto rochoso, montanhoso e arenoso, pela maior e mais magnífica das paisagens desérticas da
Jordânia, conhecido como o deserto de Lawrence da Arábia. Almoço durante as visitas. Instalação no
Aladdin Camp 4*.
Jantar e alojamento no hotel.
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JORDÂNIA ao Detalhe
Petra, deserto de Wadi Rum, Mar Morto e 

muito mais….

16 a 23 Setembro 2022
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5º Dia – 20 Setembro (Ter.) – WADI RUM / MAR MORTO
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída em direcção ao Mar Morto, o ponto mais baixo
da terra nas profundezas do Vale do Jordão, e é uma das paisagens naturais e espirituais
espectaculares em todo o mundo. Chegada e alojamento no Hotel Ramada Resort 4*. Tarde
inteiramente livre para aproveitar as instalações do hotel e viver a experiência única de um mergulho
nas águas do Mar Morto. Devido à elevada densidade de sal nestas águas, não existe qualquer vida
marinha, e o nosso corpo flutua naturalmente à tona de água. Uma sensação muito curiosa!
Almoço e jantar no hotel. Alojamento.

6º Dia – 21 Setembro (Qua.) – MAR MORTO / BETÂNIA / AJLOUN / JERASH / AMMAN
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar, saída para visita de Betânia do Além Jordão, local onde
Jesus foi baptizado e muito conhecido da Bíblia. O lugar de batismo foi reconhecido por arqueólogos,
teólogos e também lideres religiosos de praticamente todas as denominações que reconhecem o
batismo de Jesus por João Batista como facto importante. Continuação em direcção a Ajloun para visita
do seu belo castelo, localizado a 45 minutos de Amman. Este castelo de arquitectura islâmica, foi
construído no alto de uma colina com vista sobre todo o vale do Jordão. Após esta visita, almoço em
restaurante local. Continuação atravessando florestas e olivais até chegar à antiga cidade greco-
romana de Jerash. Passeio pela bela Avenida das Colunas, Anfiteatro, Igrejas, Templos e o vasto Fórum
Romano. el, jantar e alojamento no La Casa Hotel 4*.

7º Dia – 22 Setembro (Qui.) - AMMAN / CASTELOS DO DESERTO / AMMAN
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita panorâmica da cidade de Amman, capital do Reino
Hashemita da Jordânia, desde 1921, passando nas suas avenidas mais importantes, a Cidadela, o centro
e o Teatro Urbano. Almoço em restaurante local.
De seguida, continuação para visita a alguns dos mais representativos Castelos do Deserto. Tratam-se
de construções dos séculos VII a XI, tendo sido utilizados como postos de descanso para caravanas,
pavilhões ou fortes militares. Visitaremos 3 surpreendentes exemplos de arte e arquitectura Islâmica:
os Castelos de Azrak, de Amra e de Kharaneh. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

8º Dia – 23 Setembro (Sex.) – AMMAN / ISTAMBUL / LISBOA
Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida às
06h25 em voo regular Turkish Airlines com destino a Lisboa (escala em Istambul das 08h45 às 12h05).
Chegada ao aeroporto de Lisboa pelas 15h00.

FIM DA VIAGEM
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Serviços incluídos:
✓ Passagens aéreas em voos regulares Turkish Airlines Lisboa / Istambul / Amman / Istambul / Lisboa, com direito ao transporte de 

1 peça de bagagem de porão até 23kgs por pessoa;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de  323€ à data de 25.11.2021 (sujeito a reconfirmação à data da emissão);
✓ Autocarro privativo com ar condicionado conforme o itinerário;
✓ Alojamento em hotéis 4* (os mencionados ou similares) incluindo o pequeno-almoço diário;
✓ Pensão completa do almoço do 2º dia ao jantar do 7º dia, num total de 12 refeições, conforme mencionado no itinerário;
✓ Visitas e excursões acompanhadas por guias locais,
✓ Entradas de acordo com o itinerário, nomeadamente:

✓ Betânia de Além-Jordão
✓ Castelo de Ajlun
✓ Castelos do Deserto (Azrak, Amra e Kharaneh)
✓ Castelo Shobak
✓ Petra: “Khazneh” – Tesouro

✓ Passeio em veículos 4X4 no deserto de Wadi Rum
✓ Guia-acompanhante OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 25.11.2021;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
✓ Visto de entrada na Jordânia (JOD 40,00 aprox. 52€, valor a reconfirmar à data de emissão);
✓ Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa, e extras / despesas de carácter pessoal, tais como

telefonemas, mini-bar, lavandaria, bagageiros, bebidas às refeições, etc.
✓ Teste PCR obrigatório à entrada na Jordânia no valor de 28 JOD (+-35€), para passageiros sem vacinação.

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa) :
✓ Passaporte com validade mínima de 6 meses após a data da viagem;
✓ Certificado digital de Vacinação completa Covid-19 e/ou teste PCR Negativo (informação a actualizar mais próximo da data da

viagem).

OASIStravel – 07.12.2021

Preços por pessoa Valor-base Taxas Valor Total Valor/ Mês* 

Em Quarto Duplo 1.371 € 323 € 1.694 € 121 €

Suplemento Quarto Individual 252 € 18 €

* = 14 mensalidades de 31 Janeiro’22 a 28 Fevereiro’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Janeiro 2022 
Nota: Todas as viagens “Selecções Oasistravel” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu
início, com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 
ANOS: 

(Fonte: www.worldweather.wmo) 
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 9 Junho’22: 65€ por pessoa; de 10 Junho’22 a 08 Julho’22: 30% do valor da viagem; de 09 Julho a 08
Agosto’22: 50% do valor da viagem; a partir de 09 Agosto’22 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.


