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SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MO021 8 7 1.345 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 305€  TOTAL 1.650€

MO022 9 8 1.410 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 305€  TOTAL 1.715€

INÍCIO MO022 - 9 DIAS - SAÍDAS AOS SÁBADOS

SÁBADO:  LISBOA - AMÃ  MP
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque e partida com destino a Amã, 
via cidade(s) de conexão. Chegada à capital da Jordânia, 
um verdadeiro oásis de paz no Médio Oriente. Após os pro-
cedimentos de alfândega, transfer ao hotel. Dependendo 
do horário de voo, possibilidade de desfrutar de algum 
tempo livre para passear pela zona moderna de Amã, re-
pleta de cafés, centros comerciais e galerias de arte, e/ou 
aventurar-se no labiríntico centro histórico onde ainda pul-
sa o coração tradicional e conservador da cidade. Jantar 
(exceto se a chegada ao hotel for depois das 21h) e alo-
jamento.

DOMINGO:  AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Dia livre para começar a explorar a ca-
pital da Jordânia com possibilidade de realizar algumas 
visitas opcionais. Jantar e Alojamento.  

INÍCIO MO021 - 8 DIAS - SAÍDAS AOS DOMINGOS

DOMINGO:  LISBOA - AMÃ  MP
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque e partida com destino a Amã, 
via cidade(s) de conexão. Chegada à capital da Jordânia, 
um verdadeiro oásis de paz no Médio Oriente. Após os pro-
cedimentos de alfândega, transfer ao hotel. Dependendo 
do horário de voo, possibilidade de desfrutar de algum 
tempo livre para passear pela zona moderna de Amã, re-
pleta de cafés, centros comerciais e galerias de arte, e/ou 
aventurar-se no labiríntico centro histórico onde ainda pul-
sa o coração tradicional e conservador da cidade. Jantar 
(exceto se a chegada ao hotel for depois das 21h) e alo-
jamento.

SEGUNDA:  AMÃ - MADABA - NEBO - CASTELO SHOBAK 
- PETRA  MP
Pequeno-almoço. Saída até Madaba, Cidade dos Mosaicos. 
Visita da Igreja Ortodoxa de S. Jorge onde poderá encon-
trar o primeiro mapa bizantino da Palestina, um mosaico 
de 571 a.C. Saída em direção ao Monte Nebo para admi-
rar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto. 
Este foi o último lugar visitado por Moisés e a partir do qual 
avistou a Terra Prometida que nunca chegou a alcançar. 
De seguida, continuação até ao Castelo Shobak, antiga e 
solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. 
Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o 
caminho entre Damasco e o Egito. Chegada a Petra. Jantar 
e Alojamento.

SÁBADO:  JERUSALÉM - FRONTEIRA ALLENBY OU 
SHEIKH HUSSEIN  - MAR MORTO - JERASH - AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Continuação para a fronteira com a Jor-
dânia. Despedida do guia israelita e passagem da fronteira 
de acordo com as normas de segurança locais. Já do lado 
da Jordânia, reencontro com o guia jordano e Partida para 
o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, a 400 metros 
abaixo do nível do mar. A salinidade e a concentração de 
minerais evitam a existência de qualquer forma de vida (daí 
o nome), mas possuem propriedades curativas que trans-
formam este local num verdadeiro SPA de origem natural. 
Flutue nas águas do Mar Morto e siga viagem até Jerash, 
uma das cidades da Decápolis, federação de 10 centros 
helénicos fundados por comerciantes gregos na frontei-
ra oriental do Império Romano. Situada a norte de Amã, 
a “Pompeia do Médio Oriente” é famosa pela extensão e 
excelente estado de conservação das ruínas da cidade gre-
co-romana de Gerasa. Visita do Arco do Triunfo, da Praça 
Oval, do Cardo (via romana), da Colunata, do Templo de 
Afrodite e do Teatro Romano, estruturas capazes de o fazer 
viajar até ao tempo dos imperadores. Transfer ao hotel si-
tuado em Amã. Jantar e alojamento.
 
DOMINGO:  AMÃ - LISBOA  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer para o ae-
roporto de Amã. Formalidades de embarque e partida com 
destino à sua cidade de origem, via uma cidade de ligação.  
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Nota: Por motivos operativos, o dia ou a ordem das visitas 
poderá sofrer alterações.

TERÇA:  PETRA  MP
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita da cidade rosa, 
capital dos Nabateus e uma das 7 maravilhas do mundo.  
Explore os pontos mais importantes desta antiga povoação 
construída em arenito e descubra os monumentos esculpi-
dos na rocha pelos Nabateus, povo que dominava as rotas 
comerciais entre Damasco e a Arábia. Era neste cenário, 
onde se destaca o Tesouro (Al Khazneh), um túmulo fa-
moso devido a um filme de Indiana Jones, que passavam 
as  caravanas de especiarias, seda e escravos. Passeie pela 
Rua das Colunas e conheça o desfiladeiro de Siq, com 1 km 
de extensão, os Túmulos das Cores e os Túmulos Reais. Re-
gresso ao hotel. Jantar e Alojamento. 

QUARTA:  PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM - AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Saída em direção a Siq al-Barid, a “Pe-
quena Petra”. Supõe-se que este desfiladeiro de cerca de 2 
metros de largura e com típica arquitetura nabateia servia 
como centro agrícola, entreposto comercial e ponto de pa-
ragem das caravanas de camelos que se dirigiam a Petra. 
Deixando este lugar pitoresco de grande valor arqueológi-
co para trás, a viagem continua até Wadi Rum, o deserto de 
Lawrence da Arábia. Chegada e realização de um passeio 
em veículos 4x4 (2 horas de duração), conduzidos por be-
duínos, para descobrir este deserto de areias avermelhadas 
e montanhas douradas. Uma paisagem lunar onde poderá 
observar monumentais “esculturas” rochosas feitas pela 
natureza. No final da visita, regresso a Amã. Jantar e Alo-
jamento.

QUINTA:  AMÃ - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUS-
SEIN - BELÉM - JERUSALÉM  MP
Pequeno-almoço. Saída até à fronteira com Israel. Des-
pedida do guia jordano e passagem da fronteira (Sheikh 
Hussein ou Allenby ) de acordo com as normas de segu-
rança locais. Já em território israelita, encontro com o guia 

local e transfer a Belém* para visitar a Igreja da Natividade, 
construída sobre uma gruta que a tradição cristã assinala 
como local do nascimento de Jesus, e o Campo dos Pas-
tores. Ao final da manhã, continuação para Jerusalém, uma 
das povoações mais antigas do mundo. Cidade santa para 
cristãos, judeus e muçulmanos, descobrir Jerusalém é se-
guir os passos dos profetas, caminhar através da história 
e viver uma experiência espiritual única. Resto de dia livre. 
Jantar e alojamento.

SEXTA:  JERUSALÉM  MP
Pequeno-almoço. Saída até ao Monte das Oliveiras, recor-
dando a ascensão de Jesus no cenário em que este chorou 
pela cidade, para desfrutar da incrível vista panorâmica 
de Jerusalém. Visita da Igreja da Dormição de Maria, Mãe 
de Jesus; do Cenáculo, lugar da última ceia de Jesus, e do 
Túmulo do Rei David. Entrada na antiga cidade de Jeru-
salém através das suas muralhas e visita do Muro das La-
mentações, o segundo local mais sagrado para o judaísmo. 
De seguida, conheça a Via Dolorosa, seguindo os passos 
de Jesus, o Bairro Arménio, o Bairro Cristão e a Igreja do 
Santo Sepulcro. Continuação para o Bairro Judeu onde po-
derá encontrar o Cardo, um lugar histórico onde os edifícios 
do tempo dos cruzados foram transformados em galerias 
comerciais. Principal artéria da cidade há 1500 anos atrás, 
esta rua romana, repleta de pilares, está representada no 
mapa de Madaba. Descubra ainda a Cidade Nova de Jeru-
salém, admirando o parlamento e visitando Yad Vashem*, 
aclamado museu de recordação do Holocausto.  Depois 
desta “viagem” através de diferentes épocas, descobrindo 
uma cidade cheia de contos e lendas, regresso ao hotel. 
Jantar e Alojamento.
*Aos sábados e feriados, a visita a Yad Vashem é substituí-
da pela visita ao Bairro de Yemin Moshe (o primeiro bairro 
construído fora das antigas muralhas da cidade), à rua de 
Mishkenot Shaananim e ao Moinho de Montefiore. 

AMÃ PETRA

JORDÂNIA E JERUSALÉM              DO REINO DOS NABATEUS À CIDADE DOS PROFETAS 2019   

IGREJA DO SANTO SEPULCRO- JERUISALÉM

JERUSALÉM

DATAS DE SAÍDA  SÁB (MO022) E DOM (MO021)

MARÇO A DEZEMBRO 2019

SUPLEMENTOS ÉPOCA ALTA JERUSALÉM

17-21/04 + 24-28/04 + 16-20/10
preços por pessoa/ 2 noites  referente a noites em Jerusalém
Hotéis C e D : 145€          Hotéis A e B : 175€

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Petra

Amã

JORDÂNIA

Jerusalém

ISRAEL

1

2

2
2ou 1+ 1+

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
HOTÉIS D C B A

Amã Al Fanar 
Palace Arena Space Regency 

Palace Le Grand

Petra La Maison P4 Quattro Hyatt Zaman Hyatt Zaman

Jerusalém Grand Court Leonardo Plaza

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Guia acompanhante em espanhol durante toda a viagem.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

TAXAS NÃO INCLUÍDAS
Taxas fronteiriças a pagar localmente: 95 USD por pessoa*
(valor orientativo e sujeito a alteração)
*Inclui taxa de saída via fronteira Amã – Jerusalém, taxa de entrada 
via fronteira Jerusalém – Amã, shuttle utilizado na área de fronteira 
com transporte de uma bagagem por pessoa. 

FERIADOS JUDAICOS / CRISTÃOS
Nestes dias especiais, alguns locais de interesse e/ou monumen-
tos poderão alterar, sem aviso prévio, os seus horários de aber-
tura e encerramento. Se este motivo inviabilizar alguma visita 
prevista não poderemos assumir qualquer responsabilidade e o 
cancelamento da mesma não será objeto de reembolso. 

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA (L)  1/3-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LUFTHANSA (L)  25/6-31/8 100
Após 20 Dez - consulte-nos 

Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO:  MO021 - 8 DIAS

VOOS

HOTÉIS D C B A
21 MAI A 15 SET + 21 NOV A 23 DEZ

Preço Base Lisboa 1345 1525 1860 2010
Total com Taxas : 305 1650 1830 2165 2315
Supl. Quarto Individual 260 310 465 515

1 MAR A 20 MAI + 16 SET A 20 NOV +  24 A 31 DEZ
Preço Base Lisboa 1370 1550 1885 2030
Total com Taxas : 305 1675 1855 2190 2335
Supl. Quarto Individual 260 310 465 515

Suplemento Obrigatório Ano Novo - consulte-nos

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO:  MO022 - 9 DIAS

VOOS

HOTÉIS D C B A
21 MAI A 15 SET + 21 NOV A 23 DEZ

Preço Base Lisboa 1410 1570 1950 2085
Total com Taxas : 305 1715 1875 2255 2390
Supl. Quarto Individual 280 335 515 575

1 MAR A 20 MAI + 16 SET A 20 NOV +  24 A 31 DEZ
Preço Base Lisboa 1435 1595 1975 2110
Total com Taxas : 305 1740 1900 2280 2415
Supl. Quarto Individual 280 335 515 575

Suplemento Obrigatório Ano Novo - consulte-nos

VISTO DE ENTRADA NÃO INCLUÍDO

É necessário o envio dos dados dos passaportes 3 semanas antes da
data de partida para tratar do visto sem custos.
Caso esta informação não nos seja facultada em tempo útil, os clien-
tes terão de tratar do visto localmente, pagando 60 USD por pessoa 
(valor orientativo e sujeito a alteração).

Taxa de saída a pagar localmente (orientativo) 10 JOD

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

MO021 8 7 1.345 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 305€  TOTAL 1.650€

MO022 9 8 1.410 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 305€  TOTAL 1.715€

INÍCIO MO022 - 9 DIAS - SAÍDAS AOS SÁBADOS

SÁBADO:  LISBOA - AMÃ  MP
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque e partida com destino a Amã, 
via cidade(s) de conexão. Chegada à capital da Jordânia, 
um verdadeiro oásis de paz no Médio Oriente. Após os pro-
cedimentos de alfândega, transfer ao hotel. Dependendo 
do horário de voo, possibilidade de desfrutar de algum 
tempo livre para passear pela zona moderna de Amã, re-
pleta de cafés, centros comerciais e galerias de arte, e/ou 
aventurar-se no labiríntico centro histórico onde ainda pul-
sa o coração tradicional e conservador da cidade. Jantar 
(exceto se a chegada ao hotel for depois das 21h) e alo-
jamento.

DOMINGO:  AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Dia livre para começar a explorar a ca-
pital da Jordânia com possibilidade de realizar algumas 
visitas opcionais. Jantar e Alojamento.  

INÍCIO MO021 - 8 DIAS - SAÍDAS AOS DOMINGOS

DOMINGO:  LISBOA - AMÃ  MP
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida, 
formalidades de embarque e partida com destino a Amã, 
via cidade(s) de conexão. Chegada à capital da Jordânia, 
um verdadeiro oásis de paz no Médio Oriente. Após os pro-
cedimentos de alfândega, transfer ao hotel. Dependendo 
do horário de voo, possibilidade de desfrutar de algum 
tempo livre para passear pela zona moderna de Amã, re-
pleta de cafés, centros comerciais e galerias de arte, e/ou 
aventurar-se no labiríntico centro histórico onde ainda pul-
sa o coração tradicional e conservador da cidade. Jantar 
(exceto se a chegada ao hotel for depois das 21h) e alo-
jamento.

SEGUNDA:  AMÃ - MADABA - NEBO - CASTELO SHOBAK 
- PETRA  MP
Pequeno-almoço. Saída até Madaba, Cidade dos Mosaicos. 
Visita da Igreja Ortodoxa de S. Jorge onde poderá encon-
trar o primeiro mapa bizantino da Palestina, um mosaico 
de 571 a.C. Saída em direção ao Monte Nebo para admi-
rar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto. 
Este foi o último lugar visitado por Moisés e a partir do qual 
avistou a Terra Prometida que nunca chegou a alcançar. 
De seguida, continuação até ao Castelo Shobak, antiga e 
solitária recordação da glória dos Cruzados nesta região. 
Construído em 1115 pelo Rei Balduíno, o castelo defendia o 
caminho entre Damasco e o Egito. Chegada a Petra. Jantar 
e Alojamento.

TERÇA:  PETRA  MP
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita da cidade rosa, 
capital dos Nabateus e uma das 7 maravilhas do mundo.  
Explore os pontos mais importantes desta antiga povoação 
construída em arenito e descubra os monumentos esculpi-
dos na rocha pelos Nabateus, povo que dominava as rotas 
comerciais entre Damasco e a Arábia. Era neste cenário, 
onde se destaca o Tesouro (Al Khazneh), um túmulo fa-
moso devido a um filme de Indiana Jones, que passavam 
as  caravanas de especiarias, seda e escravos. Passeie pela 
Rua das Colunas e conheça o desfiladeiro de Siq, com 1 km 
de extensão, os Túmulos das Cores e os Túmulos Reais. Re-
gresso ao hotel. Jantar e Alojamento. 

QUARTA:  PETRA - PEQUENA PETRA - WADI RUM - AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Saída em direção a Siq al-Barid, a “Pe-
quena Petra”. Supõe-se que este desfiladeiro de cerca de 2 
metros de largura e com típica arquitetura nabateia servia 
como centro agrícola, entreposto comercial e ponto de pa-
ragem das caravanas de camelos que se dirigiam a Petra. 
Deixando este lugar pitoresco de grande valor arqueológi-
co para trás, a viagem continua até Wadi Rum, o deserto de 
Lawrence da Arábia. Chegada e realização de um passeio 
em veículos 4x4 (2 horas de duração), conduzidos por be-
duínos, para descobrir este deserto de areias avermelhadas 
e montanhas douradas. Uma paisagem lunar onde poderá 
observar monumentais “esculturas” rochosas feitas pela 
natureza. No final da visita, regresso a Amã. Jantar e Alo-
jamento.

QUINTA:  AMÃ - FRONTEIRA ALLENBY OU SHEIKH HUS-
SEIN - BELÉM - JERUSALÉM  MP
Pequeno-almoço. Saída até à fronteira com Israel. Des-
pedida do guia jordano e passagem da fronteira (Sheikh 
Hussein ou Allenby ) de acordo com as normas de segu-
rança locais. Já em território israelita, encontro com o guia 

local e transfer a Belém* para visitar a Igreja da Natividade, 
construída sobre uma gruta que a tradição cristã assinala 
como local do nascimento de Jesus, e o Campo dos Pas-
tores. Ao final da manhã, continuação para Jerusalém, uma 
das povoações mais antigas do mundo. Cidade santa para 
cristãos, judeus e muçulmanos, descobrir Jerusalém é se-
guir os passos dos profetas, caminhar através da história 
e viver uma experiência espiritual única. Resto de dia livre. 
Jantar e alojamento.

SEXTA:  JERUSALÉM  MP
Pequeno-almoço. Saída até ao Monte das Oliveiras, recor-
dando a ascensão de Jesus no cenário em que este chorou 
pela cidade, para desfrutar da incrível vista panorâmica 
de Jerusalém. Visita da Igreja da Dormição de Maria, Mãe 
de Jesus; do Cenáculo, lugar da última ceia de Jesus, e do 
Túmulo do Rei David. Entrada na antiga cidade de Jeru-
salém através das suas muralhas e visita do Muro das La-
mentações, o segundo local mais sagrado para o judaísmo. 
De seguida, conheça a Via Dolorosa, seguindo os passos 
de Jesus, o Bairro Arménio, o Bairro Cristão e a Igreja do 
Santo Sepulcro. Continuação para o Bairro Judeu onde po-
derá encontrar o Cardo, um lugar histórico onde os edifícios 
do tempo dos cruzados foram transformados em galerias 
comerciais. Principal artéria da cidade há 1500 anos atrás, 
esta rua romana, repleta de pilares, está representada no 
mapa de Madaba. Descubra ainda a Cidade Nova de Jeru-
salém, admirando o parlamento e visitando Yad Vashem*, 
aclamado museu de recordação do Holocausto.  Depois 
desta “viagem” através de diferentes épocas, descobrindo 
uma cidade cheia de contos e lendas, regresso ao hotel. 
Jantar e Alojamento.
*Aos sábados e feriados, a visita a Yad Vashem é substituí-
da pela visita ao Bairro de Yemin Moshe (o primeiro bairro 
construído fora das antigas muralhas da cidade), à rua de 
Mishkenot Shaananim e ao Moinho de Montefiore. 

AMÃ

JORDÂNIA E JERUSALÉM              DO REINO DOS NABATEUS À CIDADE DOS PROFETAS
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SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

SÁBADO:  JERUSALÉM - FRONTEIRA ALLENBY OU 
SHEIKH HUSSEIN  - MAR MORTO - JERASH - AMÃ  MP
Pequeno-almoço. Continuação para a fronteira com a Jor-
dânia. Despedida do guia israelita e passagem da fronteira 
de acordo com as normas de segurança locais. Já do lado 
da Jordânia, reencontro com o guia jordano e Partida para 
o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, a 400 metros 
abaixo do nível do mar. A salinidade e a concentração de 
minerais evitam a existência de qualquer forma de vida (daí 
o nome), mas possuem propriedades curativas que trans-
formam este local num verdadeiro SPA de origem natural. 
Flutue nas águas do Mar Morto e siga viagem até Jerash, 
uma das cidades da Decápolis, federação de 10 centros 
helénicos fundados por comerciantes gregos na frontei-
ra oriental do Império Romano. Situada a norte de Amã, 
a “Pompeia do Médio Oriente” é famosa pela extensão e 
excelente estado de conservação das ruínas da cidade gre-
co-romana de Gerasa. Visita do Arco do Triunfo, da Praça 
Oval, do Cardo (via romana), da Colunata, do Templo de 
Afrodite e do Teatro Romano, estruturas capazes de o fazer 
viajar até ao tempo dos imperadores. Transfer ao hotel si-
tuado em Amã. Jantar e alojamento.
 
DOMINGO:  AMÃ - LISBOA  PA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer para o ae-
roporto de Amã. Formalidades de embarque e partida com 
destino à sua cidade de origem, via uma cidade de ligação.  
Chegada. Fim dos nossos serviços.

Nota: Por motivos operativos, o dia ou a ordem das visitas 
poderá sofrer alterações.

PETRA

JORDÂNIA E JERUSALÉM              DO REINO DOS NABATEUS À CIDADE DOS PROFETAS 2019   

IGREJA DO SANTO SEPULCRO- JERUISALÉM

JERUSALÉM

DATAS DE SAÍDA  SÁB (MO022) E DOM (MO021)

MARÇO A DEZEMBRO 2019

SUPLEMENTOS ÉPOCA ALTA JERUSALÉM

17-21/04 + 24-28/04 + 16-20/10
preços por pessoa/ 2 noites  referente a noites em Jerusalém
Hotéis C e D : 145€          Hotéis A e B : 175€

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Petra

Amã

JORDÂNIA

Jerusalém

ISRAEL

1

2

2
2ou 1+ 1+

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
HOTÉIS D C B A

Amã Al Fanar 
Palace Arena Space Regency 

Palace Le Grand

Petra La Maison P4 Quattro Hyatt Zaman Hyatt Zaman

Jerusalém Grand Court Leonardo Plaza

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. 
Guia acompanhante em espanhol durante toda a viagem.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

TAXAS NÃO INCLUÍDAS
Taxas fronteiriças a pagar localmente: 95 USD por pessoa*
(valor orientativo e sujeito a alteração)
*Inclui taxa de saída via fronteira Amã – Jerusalém, taxa de entrada 
via fronteira Jerusalém – Amã, shuttle utilizado na área de fronteira 
com transporte de uma bagagem por pessoa. 

FERIADOS JUDAICOS / CRISTÃOS
Nestes dias especiais, alguns locais de interesse e/ou monumen-
tos poderão alterar, sem aviso prévio, os seus horários de aber-
tura e encerramento. Se este motivo inviabilizar alguma visita 
prevista não poderemos assumir qualquer responsabilidade e o 
cancelamento da mesma não será objeto de reembolso. 

SUPLEMENTOS AÉREOS
LUFTHANSA (L)  1/3-24/6 + 1/9-19/12 BASE
LUFTHANSA (L)  25/6-31/8 100
Após 20 Dez - consulte-nos 

Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO:  MO021 - 8 DIAS

VOOS

HOTÉIS D C B A
21 MAI A 15 SET + 21 NOV A 23 DEZ

Preço Base Lisboa 1345 1525 1860 2010
Total com Taxas : 305 1650 1830 2165 2315
Supl. Quarto Individual 260 310 465 515

1 MAR A 20 MAI + 16 SET A 20 NOV +  24 A 31 DEZ
Preço Base Lisboa 1370 1550 1885 2030
Total com Taxas : 305 1675 1855 2190 2335
Supl. Quarto Individual 260 310 465 515

Suplemento Obrigatório Ano Novo - consulte-nos

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO:  MO022 - 9 DIAS

VOOS

HOTÉIS D C B A
21 MAI A 15 SET + 21 NOV A 23 DEZ

Preço Base Lisboa 1410 1570 1950 2085
Total com Taxas : 305 1715 1875 2255 2390
Supl. Quarto Individual 280 335 515 575

1 MAR A 20 MAI + 16 SET A 20 NOV +  24 A 31 DEZ
Preço Base Lisboa 1435 1595 1975 2110
Total com Taxas : 305 1740 1900 2280 2415
Supl. Quarto Individual 280 335 515 575

Suplemento Obrigatório Ano Novo - consulte-nos

VISTO DE ENTRADA NÃO INCLUÍDO

É necessário o envio dos dados dos passaportes 3 semanas antes da
data de partida para tratar do visto sem custos.
Caso esta informação não nos seja facultada em tempo útil, os clien-
tes terão de tratar do visto localmente, pagando 60 USD por pessoa 
(valor orientativo e sujeito a alteração).

Taxa de saída a pagar localmente (orientativo) 10 JOD

Passaporte com validade superior a 6 meses à data de regresso. 


