FINAIS INCLUINDO
D E A E R O P O RTO

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO DESDE

VOO TURKISH AIRLINES
SAÍDA GARANTIDA DE LISBOA

PREÇOS
TA X A S

ORGANIZAÇÃO: RNAVT 2821 l JADE TRAVEL Operador Turístico l NIPC 509127231 l CAP. SOCIAL 100.000€ l CONDIÇÕES GERAIS EM WWW.JADE.TRAVEL

08 dias - 07 noites

ITINERÁRIO INDICATIVO

Dia 1: lisboa - amã (voo com escala)
Dia 2: amã - castelos do deserto - mar morto - amã
Dia 3: amã - madaba - monte nebo - castelos shobak - petra
Dia 4: petra
Dia 5: petra- pequena petra - wadi rum - amã
Dia 6: amã
Dia 7: amã - jerash - aljun- amã
Dia 8: amã - lisboa (voo com escala)

SERVIÇOS INCLUÍDOS:

Mínimo 02 participantes. Cópia do passaporte obrigatória no momento da reserva.

PETRA, A CIDADE PERDIDA DOS NABATEUS

Durante séculos não foi mais que uma lenda, os rumores propagados pelos nómadas traziam à memória imagens de uma misteriosa cidade oculta por detrás das
montanhas, algures no imenso deserto quente, a Sul do Mar Morto. Petra, uma
cidade esculpida em pedra, vazia, silenciosa, varrida pelos ventos do deserto,
guardiã de um fabuloso tesouro ou vítima de uma maldição. Ninguém o sabia. O
que sim se sabia, era que qualquer estrangeiro que fosse o bastante imprudente
para se aproximas dos seus confins, se arriscava à morte. Porém um dia um explorador ocidental descobriu um engenhoso modo de entrar na antiga cidade. Graças
a ele sabemos que Petra não foi um mito, mas sim uma cidade muito real, a capital dos Nabateus, um povo nómada que viveu no primeiro milénio antes de Cristo.

PREÇOS POR PESSOA:
DUPLO

3ª Pessoa

S. SINGLE

TURÍSTICA 3*

Categoria

1.355€

1.355€

156€

PRIMEIRA 4*

1.458€

1.458€

195€

SUPERIOR 5*

1.648€

1.648€

317€

SUPERIOR 5*LUXO

1.737€

1.737€

419€

Oferta Extra válida para novas reservas efectuadas após 10/01/2019.
Programa especial sujeito a despesas de cancelamento que podem chegar até 100%.

 Passagem aérea em voos regulares da Turkish Airlines via Istambul 
Taxas aéreas no valor de 290€, sujeitas a alterações até a data de emissão
 Todos os Transfers  07 Noites de alojamento em regime de Meia
Pensão (excepto primeiro dia)  Visitas incluídas conforme itinerário detalhado (itinerário detalhado disponível em www.jade.travel)  Guias locais em castelhano durante as visitas - do 2º ao 6º dia de viagem  Seguro
Standard de Viagens

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
 Visto Turístico na Jordânia (40JOD) pago no destino, gratuito a partir de 5 pessoas, desde que cheguem e saíam nos mesmos voos  Gastos e extras pessoais
 Gratificações gerais (guias, motoristas, bagageiros, etc, a pagar no destino)  Bebidas
às refeições  Despesas adicionais causadas por razões fora do nosso controle,
como atrasos de voos, calamidades naturais, acidentes, greves, etc.  Tudo o
que não esteja mencionado no item “Serviços Incluídos”  Suplementos não
especificados  Despesas de Reserva: 15€
NOTAS:
Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação podem ser consultados na nossa página web
www.jade.travel; Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior. A descrição
de itinerário apresentada é genérica, estando sujeita a alterações sem afectar o conteúdo do programa.
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