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

ITINERÁRIO INDICATIVO
DIA 1: portugal - cidade de escala - amã
DIA 2: amã - madaba - monte nebo - pequena petra - petra
DIA 3: petra
DIA 4: petra - wadi rum - amã
DIA 5: amã (dia livre)
DIA 6: amã - jerash - ajlun - amã
DIA 7: amã - castelos do deserto - mar morto - amã
DIA 8: amã - cidade de escala - portugal
Intinerário indicativo das saídas aos Domingos. Consulte em www.jadetravel.pt a
descrição completa e variações dos itinerário. Mínimo 02 participantes. Cópia do
passaporte obrigatória no momento da reserva.

Super Oferta EXTRA, válida para novas reservas efectuadas após 04/02/2013
Preços baseados em voos Royal Jordanian desde Lisboa em Classe “Q”.
Supl. Aéreo desde Lisboa para outras classes: “S” 53€ / “V” 108€ / “M” 167€
Supl. Aéreo para saída do Porto* (aplicam-se as seguintes classes): “O” 157€ / “Q” 197€ / “S” 227€
Saídas de Semana Santa: consultar folheto dedicado
Preços não aplicáveis para saídas de 01/04 a 05/04. *Saídas de OPO válidas até 30/03

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
˜ Passagem aérea em voos regulares da Royal Jordanian via Madrid
(com a Iberia) ˜ Taxas aéreas no valor de 260€, sujeitas a alterações
até a data de emissão ˜ Todos os Transferes ˜ 05 Noites de
alojamento no hotel seleccionado em Amã, em regime de Meia
Pensão ˜ 02 Noites de alojamento no hotel seleccionado em Petra,
em regime de Meia Pensão ˜ Visitas incluídas conforme itinerário
detalhado (itinerário detalhado disponível em www.jadetravel.pt) ˜
Guias locais em castelhano (em português quando disponível) durante
as visitas - do 2º ao 6º dia de viagem ˜ Seguro Standard de Viagens
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
˜ Bebidas às refeições ˜ Gastos e extras pessoais ˜ Gratificações
gerais (pagas no destino) ˜ Visto de entrada na Jordânia: 20JOD
(pago no destino), Gratuito a partir de 5 pessoas, desde que cheguem
e saíam nos mesmos voos ˜ Despesas adicionais causadas por razões
fora do nosso controle, como atrasos de voos, calamidades naturais,
acidentes, greves, etc. ˜ Despesas de reserva: 15€
NOTAS: Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação podem ser
consultados na nossa página web www.jadetravel.pt. 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.

