
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
07/10/23. Dia 1 - GRANOLLERS - BARCELONA - AMMAN (Sopar avió)             
Sortida en bus  des de Granollers i Barcelona cap a 
l’aeroport de Barcelona (T1). Vol DIRECTE en línia 
regular cap a AMMAN. Bus des de Granollers a 
l’aeroport del Prat. Arribada a Amman, Tràmits de visat i 
trasllat a l'hotel. 
 
08/10/23. Dia 2 - AMMAN - AJLUN JERASH - AMMAN 

(Pensió completa)          
Esmorzar, dinar i sopar. Sortida cap al nord d'Amman 
per visitar el Castell de Ajlun, fortalesa de l'època dels 
croats situat a la part alta de la muntanya i des del qual 
es contempla una bonica vista. Continuació cap a Jerash 
i visita completa d'aquest meravellós enclavament 
grecoromà: l'Arc de Triomf, la magnífica plaça ovalada, 
el card, la columnata, el temple d'Afrodita i el teatre 
romà. Finalitzada la visita, retorn al seu hotel a Amman. 
 
09/10/23. Dia 3 - AMMAN – CITY TOUR AMMAN - MAR MORT – AMMAN (Pensió completa)             
Esmorzar, dinar i sopar. Al matí es farà la visita a la capital jordana, fundada fa 6.000 anys. La moderna Amman 
conserva pocs vestigis del seu passat, però entre ells destaquen l'amfiteatre romà i la Ciutadella, amb restes que van 
des del període romà fins a la primera època islàmica. Sortida cap al Mar Mort. Dinar i bany a les seves denses i 
terapèutiques aigües. Finalitzada l’activitat, tornada al seu hotel a Amman. 
 
10/10/23. Dia 4 - AMMAN – MADABA  -  MONTE NEBO – PETRA (Pensió completa)             
Esmorzar, dinar i sopar. Al matí sortida sortida per carretera cap a l'Església Ortodoxa de Sant Jordi a Madaba, on hi ha 
el primer mapa-mosaic de Terra Santa. Continuació cap a la Muntanya Nebo per admirar la vista panoràmica de la Vall 
del Jordà i del Mar Mort. Dinar. Finalitzada la visita, continuació fins al seu hotel a Petra.  Arribada. Sopar i Allotjament 
a l'hotel. 

JORDÀNIA 
MAR MORT, PETRA I DESERT DEL WADI-RUM 

FARAONS Del 7 al 14 d’octubre de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb acompanyant de la nostra agència 

PENSIÓ COMPLETA – VIATGE DE 8 DIES / 7 NITS – VOLS INCLOSOS 

La terra que més tard va arribar a ser Jordània forma part de la històrica regió del Creixent 
Fèrtil. La seva història va començar al voltant del 2000 aC, quan els amorites semítics es 
van establir al voltant del riu Jordà a l'àrea anomenada Canaan. Hi van passar els hitites, 
egipcis, israelites, assiris,  abilonis, perses, grecs, nabateus, romans, àrabs musulmans,  
croats cristians, mamelucs i a turcs otomans, deixant-hi la seva impremta. 



 

HOTELS: 
AMMAN - MENA Tyche Hotel 4* 

 
PETRA – CASTLE HOTEL 4* 

 
WADI RUM – AL SULTANA LUXURY CAMP 
 

VOLS: 
Royal Jordanians Airways 
  
RJ108  07OCT    BCN  AMM    16:35 21:55    
RJ107  14OCT    AMM  BCN    11:15 15:45 
 
Grup mínim 20 persones. 

 
 
 
 
 
 
 
11/10/23. Dia 5 - PETRA (Pensió completa)             
Esmorzar, dinar i sopar. Sortida al matí per visitar la misteriosa i espectacular ciutat rosada de Petra, excavada a la 
roca pels Nabateus. L'excursió s'inicia amb la travessa pel congost, anomenat Siq.  Visita del Khazneh (el Tresor), una 
sumptuosa tomba real.  
Posteriorment es visitaran el teatre romà i desenes de càmeres funeràries de diverses cultures, cases i coves. 
Possibilitat de visitar el Monestir, pujant uns 800 graons. Resta del temps lliure. 

 
12/10/23. Dia 6 -  PETRA – LITTLE PETRA-  WADI RUM (Pensió completa)             
Esmorzar, dinar i sopar. Sortida cap a l'anomenada "Petita Petra", o "Siq al Barid", que també compta amb una estreta 
gola d'entrada i edificis excavats a la roca. Continuació cap al desert del Wadi Rum per fer una fantàstica excursió de 4 
hores de durada en peculiars vehicles 4 x 4, conduïts per beduïns, per observar les meravelles que ha fet la naturalesa 
amb les roques i la sorra. Després d'una inoblidable posta de sol, sopar beduí i allotjament al campament. 
 
13/10/23. Dia 7- WADI RUN - AMMAN (Pensió completa)             
A l'hora concertada, trasllat per carretera a Amman. Resta del dia lliure. 
Al vespre, sopar especial de comiat. Menjar i dances tradicionals. Restaurant  Tawaheen al-Hawa . 
 
14/11/22. Dia 8 - AMMAN - BARCELONA  - GRANOLLERS (Esmorzar i dinar avió)             
Esmorzar a l’hotel i trasllat a l’aeroport.  Vol DIRECTE a Barcelona. Arribada i trasllat en bus fins a Granollers.  
 
 
 
 
 

 
 
EL PREU INCLOU: 
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i durant tot el viatge més guia a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllat Granollers – Aeroport – Granollers  
 Trasllat a destí aeroport / hotel / aeroport  
 7 nits hotel  en pensió complerta 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica 
il·limitada i d’anul.lació, i amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 Visat i propines 
 

EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes, altres propines o extres personals  
 Cada persona ha de dur la documentació necessària 
per accedir al país de destí 
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 
 
 
 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals 
alienes a la nostra organització.  Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries o de divisa fins a 21 dies previs a la sortida. 

PREU PER PERSONA:  1.499 € + TAXES 380 € = 1.879 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: +299 € 


