
1ºDIA – 01/MARÇO  – SÃO PAULO / AMMAN  

Pela manhã, apresentação no aeroporto de Guaru-
lhos  para embarque com destino à Amman com 
conexão imediata em Dubai.

2ºDIA – 02/MARÇO – AMMAN 
Chegada à Amman, construída sobre sete monta-
nhas e cercada de relíquias de antigos impérios.  
Recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. 

3ºDIA – 03/MARÇO –  AMMAN VISITA PANORÂ-
MICA - JERASH – CASTELO DE AJLOUN - AMMAN

Pela manhã iniciaremos nosso passeio panorâmico 
pela cidade de Amman onde veremos suas princi-
pais avenidas, a Cidadela, o centro urbano e o Tea-
tro Romano. Continuação para a cidade de Jerash, 
uma das cidades de Decapolis cuja milenar existên-
cia guarda não apenas riquezas culturais, mas tam-
bém um dos sítios arqueológicos romanos mais bem 
preservados do mundo. Durante nossa excursão  vi-
sitaremos o Arco do Triunfo, a Praça Oval, o Cardo, 
a Colunata, o Templo de Afrodite e finalmente o Te-
atro Romano, com uma acústica maravilhosa. Após 
visitaremos ainda o castelo de Ajloun da época das 
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cruzadas, foi construido em 1185 e reconstruído 
no final do século XIII, pelos mamelucos após a 
sua destruição pelos mongóis. Retorno à Amman. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

4ºDIA – 04/MARÇO –  AMMAN - CASTELOS DO 
DESERTO – MAR MORTO

Hoje passaremos pelos magníficos Castelos do 
Deserto: Harranah, Amra e Hallabat. Construídos 
a partir do século XII até o Século X. Com uma 
genuina arquitetura islâmica, foram usados   como 



“caravançarais”, outros como residências e al-
guns como fortes militares para a defesa dos 
territórios. Ainda hoje, você pode encontrar de-
zenas deles em diferentes estados de conser-
vação. Estes que visitaremos são os mais repre-
sentativos, especialmente o de Amra, pelos seus 
afrescos interiores, obra de artistas sírios duran-
te o período do califato. Contuação até o Mar 
Morto, até quase 400 metros abaixo do nível do 
mar. Acomodação no hotel.  CAFÉ DA MANHÃ 
E JANTAR INCLUÍDOS.

5ºDIA – 05/MARÇO – MAR MORTO - MADA-
BA - MONTE NEBO - CASTELO SHOBAK PA-
NORÂMICO – PETRA

Partiremos com destino à Madaba, também co-
nhecida como cidade dos Mosaicos onde visitre-
mos a Igreja Ortodoxa de San Jorge apara apre-
ciar o primeiro mapa mosaico de Jerusalém e da 
Terra Santa do Sec.VI. Continuação até o Monte 
Nebo, importante ponto de peregrinação por 
ser o local onde Moisés foi sepultado e onde ele 
avistou pela primeira vez a terra prometida de 
Canaã, há mais de 3 mil anos. Sua localização 
privilegiada proporcionará ainda uma belíssi-
mas vista do Mar Morto e as montanhas.  Conti-
nuaremos nossa viagem em direção ao castelo 
de Shobak, antiga glória dos cruzados constru-
ído no ano 1115 pelo rei Baldwin, usado como 
defesa para proteger a estrada entre Damasco e 
o Egito. No final do dia chegaremos a fascinan-
te cidade de Petra. Acomodação no hotel. CAFÉ 
DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

6ºDIA – 06/MARÇO –  PETRA 

Saída para passeio de dia inteiro para contemplação 
das inúmeras maravilhas que deram a Petra o título 
de Patrimônio Mundial pela UNESCO e uma das Sete 
Maravilhas do Mundo, tornando-a o tesouro mais va-
lioso da Jordânia. Esta cidade ficou mundialmente 



conhecida pelo filme Indiana Jones. Esculpida 
nas rosadas rochas que formam a região, Petra 
abrigou o extinto povo Nabateu e foi importan-
te ponto de rotas comerciais ao longo de sua 
história milenar. A entrada na cidade se dá por 
uma estreita passagem (Siq), entre impressio-
nantes rochas de mais de 80 metros de altura, 
cujo percurso finaliza no monumental Tesouro 
Al Khazneh, originalmente construído como 
um túmulo real. O passeio incluirá ainda visita 
ao Teatro, ao Museu Arqueológico de Petra, ao 
Obelisco, à Praça dos Sacrifícios e aos Túmulos 
dos Soldados Romanos. Ao término do passeio 
retorno ao hotel. CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR 
INCLUÍDOS.

7ºDIA – 07/MARÇO –   PEQUENA PETRA – DE-
SERTO DE  WADI RUM (4X4 2 HRS) – AQABA 
(MAR VERMELHO)

Hoje veremos a  “Little Petra” (Pequena Petra), 
à  15 km  de Petra. Um desfiladeiro estreito de 
2m de largura com sua típica arquitetura naba-
teana torna esta visita única e incomparável. Vi-
sitaremos Siq Al Bared uma miniatura de Petra, 
um passeio imperdível.  Após, seguiremos para 
Wadi Rum, o deserto de Lawrence da Arábia. 
Nossa excursão ao deserto será realizado em 
veículos 4x4 conduzidos pelos beduínos por 
2 horas, passaremos por paisagens lunares. A 
beleza do deserto com areias cor-de-rosa e o 
charme especial dos maciços de granito que a 
natureza modelou formam paisagens inesque-

cíveis. No final da visita seguiremos com destino à 
Aqaba no Mar Vermelho. Acomodação no hotel. 
CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

8ºDIA – 08/MARÇO –   MAR VERMELHO (AQABA) 
- AMMAN

Dia inteiramente livre para atividades independen-
tes.  Em horário determinado retorno com destino 
à cidade de Amann. . Acomodação no hotel. CAFÉ 
DA MANHÃ E JANTAR INCLUÍDOS.

 
9ºDIA – 09/MARÇO – AMMAN

Dia inteiramente livre. Late check out no hotel in-
cluso. À noite, traslado ao aeroporto para embarque 
com destino à São Paulo. CAFÉ DA MANHÃ INCLU-
SO. 

10ºDIA – 10/MARÇO – AMMAN / DUBAI / SÃO 
PAULO

Embarque nas primeiras horas da madrugada para 
embarque com destino à São Paulo com conexão 
imediata em Dubai. Chegada e fim de nossos servi-
ços.
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Acompanhamento de um guia operacional desde o Brasil.

Bilhete aéreo em classe Econômica, voando  Emirates via Dubai 

8 Noites de hospedagem nos hotéis indicados ou similares

com café da manhã buffet e taxas.

7 Refeições inclusas conforme indicadas no roteiro (exceto bebidas)

Todos os passeios descritos no roteiro, com entradas inclusas.

Guias locais português ou em espanhol durante toda a viagem

Percurso terrestre realizado em ônibus com ar condicionado. 

Kit de viagem elaborado especialmente para o grupo. 

Seguro viagem Internacional

Gorjetas a carregadores nos hotéis (01 mala por pessoa)

Serviços Incluídos

CARTŌES DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD   

10X SEM JUROS      VIA CARTÃO DE CRÉDITO VISA OU MASTERCARD EM REAIS.  

Duplo ou Triplo:

USD 3.490,00
 

Preço em Apto Single:

USD 4.470,00

Taxas de embarque: USD 198,00

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES – CAT. 5* DELUXE

Preço por pessoa em apartamento:   Documentos Necessários:    

Visto para a Jordânia (Incluso)  
 

Vacina: Certificado de Vacina contra Febre  
Amarela Internacional (obrigatório)

Hotel Le Grand 5* ou similar

Hotel Movenpick Dead Sea 5* ou similar

Hotel Movenpick 5* ou similar

Movenpick Aqaba 5* ou similar

AMMAN 

MAR MORTO 

PETRA 

AQABA – MAR VERMELHO 

Primordial Operadora 

Informações e Reservas:    
Telefone: (011) 3257-1667 

 
Email: contato@primordialturismo.com.br 

 www.primordialoperadora.com.br   
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