
 

JORDÂNIA CLÁSSICO 
8 DIAS 7 NOITES 

PREÇOS VÁLIDOS DURANTE AS DATAS DE 01 DE MARÇO 2023 29 FEV 2024 
(EXCETO FERIADOS, NATAL, ANO NOVO (CONSULTE-NOS) 

 
SAÍDAS (SÁBADO / DOMINGO / TERÇA-FEIRA / QUARTA-FEIRA/ QUINTA-FEIRA) 

*A ordem do programa pode mudar dependendo do dia da chegada  
 

BAIXA TEMPORADA: 
01.06.2023-31.08.2023 / 01.12.2023-23.12.2023 / 05.01.2023-28.02.2024 

 ALTA TEMPORADA: 
01.03.2023-31.05.2023 / 01.09.2023-31.10.2023 / 24.12.2023-04.01.2024 

Saídas Garantidas mínimo 2 pessoas 
 

1º DIA – AMMAN 
Chegada a Amman e traslado ao hotel de categoria escolhida e alojamento e Jantar (desde que a chegada 
ao hotel seja antes das 21h00).  
 
2º DIA – AMMAN-MAR MORTO- AMMAN 
Café da manhã. Partida para o Mar Morto, descendo quase 400 metros abaixo do nível do mar, onde 
podemos desfrutar de um banho (inclui entradas para as instalações aquáticas exteriores da PRAIA 
AMMAN 2). Ao final da visita, retorno a Amman, tarde livre. Jantar e pernoite no hotel. 
 
 
 

PREÇOS EM DÓLAR POR PESSOA 
Alojamento em quarto Duplo Alta temporada 

U$ 886 cat.3* 
U$ 986 cat.4* 

U$ 1.229 cat.5* 
U$ 1.373 cat.5*L 

Suplemento em quarto individual 
U$ 265cat.3* 
U$ 350 cat.4* 
U$ 530cat.5* 
U$ 715cat.5*L 



3º DIA – AMMAN-MADABA-MONTE NEBO-SHOBAK PANORÂMICO-PETRA 
Café da manhã e saída para Madaba. Chegada e visita à Igreja de São Jorge, com seu famoso mosaico 
que representa todos os territórios bíblicos, onde se encontra o primeiro mapa de mosaico da Palestina. 
Continuação ao Monte Nebo, de cujo topo Moisés viu a terra prometida, que jamais alcançaria. Continue 
para o Castelo de Shobak, uma lembrança solitária da antiga glória dos Cruzados. Continuação para Petra. 
Chegada em Petra. Jantar e pernoite no hotel. 
 
4º DIA –- PETRA (VISITA) 
Café da manhã. Dia inteiramente dedicado à visita de Petra, conhecida como a "cidade rosa", onde há 
mais de 2.000 anos os nabateus localizaram a capital de seu império há mais de 500 anos, esculpindo 
templos e túmulos admiráveis nas montanhas rosa e utilizando água e agricultura avançadas sistemas de 
condução. O passeio começa com a Tumba dos Obeliscos continuando pelo Siq, um cânion de mais de 1 
km de extensão atrás do qual o Tesouro é descoberto, uma tumba colossal decorada com colunas e 
esculturas de incomparável refinamento e beleza. Continuação em direcção à rua das fachadas e ao teatro 
para abordar os 850 degraus que nos levarão ao imponente Mosteiro "El Deir", no final regressar ao seu 
hotel. Jantar e hospedagem. 
 
5º DIA – PETRA-PEQUENA PETRA-WADI RUM (2HRS 4X4)-AMMAN 
Café da manhã. Excursão ao deserto de Wadi Rum e passeio em veículos 4x4. Entraremos nas areias 
rosadas deste deserto, que tem um encanto especial proporcionado pelos maciços graníticos que a 
natureza modelou com formas caprichosas. Retorno a Amman. Resto do dia livre no hotel. Jantar e 
hospedagem. 

 
6º DIA – AMMAN (DIA LIVRE) 
Café da manhã. Dia livre em Amman. Jantar e pernoite no hotel. 
 
7º DIA – AMMAN (VISITA A CIDADE) -JERASH-AJLUN- AMMAN 
Visita panorâmica a cidade Amã, que inclui a Cidadela, o Museu Arqueológico e o Teatro Romano. 
Posteriormente, visitaremos Jerash ou “Gerasa”, cidade greco-romana que fez parte da Decápolis e é 
conhecida como a “Pompéia do Oriente” pela sua importância e pelo seu magnífico estado de 
conservação. Podemos admirar, entre outros: a Porta de Adriano, o Hipódromo, o Teatro, a Ágora ou fórum 
com sua colunata completa, o Cardo Máximo, o Templo de Zeus e o de Ártemis. Em seguida, visitaremos 
o Castelo de Ajlun, uma fortaleza construída em 1185 e posteriormente reconstruída no século 13 pelos 
mamelucos após sua destruição pelos mongóis. É um castelo da época dos Cruzados, situado no topo de 
uma montanha e de onde se contempla uma bela vista. Volte para Amman. Jantar e hospedagem. 
 
8º DIA – AMMAN 
Café da manhã e transfer para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda 
Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a inscrição é efetivada no momento 
do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do 
contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as 
páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação 
integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das 
dicas de viagem e do contrato anexo. 

2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro 
turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e Turismo no dia do pagamento do sinal. Não 
serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 

3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado 
em todas as páginas, da autorização de débito original corretamente preenchida e assinada sem 
rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, 
da carteira de identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo 
no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação desse prazo, bem 

Alojamento em quarto Duplo Baixa temporada 
U$ 879 cat.3* 
U$ 987 cat.4* 

U$ 1.208 cat.5* 
U$ 1.345 cat.5*L 

Suplemento em quarto individual 
U$ 250 cat.3* 
U$ 315cat.4* 
U$ 437 cat.5* 

U$ 645 cat.5*L 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2. O alojamento em quarto individual nos hotéis deve ser 

solicitado no momento da reserva de lugar no tour; não 
se garante alojamento em quarto individual quando 
solicitado posteriormente. 

3. Este programa está sujeito a alterações na ordem das 
excursões segundo a disponibilidade do operador local. 
 

FORMA DE PAGAMENTO:  
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista (sem o 
uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% em até 5 vezes sem 
juros com cartões de crédito Visa, MasterCard e Diners. A Rota 
da Seda Viagens e Turismo reserva-se o direito de alterar a 
forma de pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• Alojamento na Meia Pensão nos nossos hotéis 

seleccionados. (Exceto se o check-in for feito após as 
21h00; 

• Traslados em moderno ônibus turístico; 
• Visitas e Ingressos aos locais mencionados no programa. 
• Cavalos em Petra (Gorjeta não incluso); 
• Guia Turístico com língua espanhola durante as visitas (4 

dias); 
• Excursão de 2 horas em veículo 4x4 em Wadi Rum. 

 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a remessa de 

valores destinados à cobertura de gastos pessoais no 
exterior de pessoas físicas residentes no Brasil em viagens 
de turismo, nos termos da lei 13.315/2016; 

• Passagens aéreas de voos domésticos (que não sejam 
mencionados no programa) ou internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto turístico se faz 
necessário, nem serviço de despachante; Visto obrigatório 
(consulte-nos) 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem seguro de 
viagem!), que deve ser contratado separadamente; 
Consulte-nos! 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem em hotéis e aeroportos; 



como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem 
assinatura válida, serão consideradas desistência do tour, com o consequente cancelamento dos 
serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 

4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e 
Turismo. 

5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até 
trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 20% (vinte por cento) do valor total do 
tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será 
acrescida de todo e qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado 
da Rota da Seda pelo o fornecedor. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu 
passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de saída do passageiro do último país 
visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte 
com data de emissão e validade, endereço completo, número de CPF. 

 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho 
médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem será aceito sempre e quando a 
capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada 
caso a caso, podendo ser recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem 
não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que o passageiro 
deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver 
acomodada, e que é transportada pelo passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda 
Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão.  

 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-vouchers, 
capa de passaporte nem nenhum outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a documentação de 
viagem é enviada apenas eletronicamente); 

• Passeios opcionais, Excursões, passeios, visitas, 
espetáculos, atividades e refeições OPCIONAIS que venham 
a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações visitadas em 
que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas adicionais em 
hotéis, bebidas nas refeições, telefonemas, táxi etc., sendo 
estas de responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre a critério 
do passageiro, mas tradicionalmente esperadas em 
qualquer país); 

• Taxas de embarque (Quando a saída for pela fronteira ou o 
pagamento será de $ 15 por pessoa "sujeito a alterações"; 

• Taxas de saída. 
(ALL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


