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JORDÀNIA 

Ruta clàssica 
 

VIATGE EN GRUP – 8 DIES 
 

 
 
 

 Per què proposem Jordània?  
 
Jordània, un territori summament antic amb una gran riquesa històrica. Tot i trobar-se en un entorn natural sec i hostil, 
les seves grans extensions desèrtiques i els seus múltiples vestigis de civilitzacions de colons i invasors, des dels hitites als 
romans i turcs otomans, que van construir ciutats, comerciar, lliurar guerres i deixaren les seves influències culturals. Com 
a conseqüència del conflicte àrab-israelià, a partir de 1948, els palestins van arribar en massa i actualment un elevat 
percentatge de la població és palestina o descendeix de palestins. La primera constitució de Jordània es va establir el 
1952, imposant un model parlamentari i liberal a l'estil europeu, i una dècada més tard el país va començar a créixer 
econòmicament millorant la seva indústria i infraestructura local, gràcies a el suport financer de l'Iraq, Israel i els Estats 
Units. La visita a l'antiga i extraordinària ciutat nabatea de Petra, excavada a la roca i situada en un veritable laberint 
petri, ja justifica per si sola un viatge a Jordània, però aquest país ofereix molt més. Cada ciutat, cada nucli de població 
que es troba a Jordània, conté algun record d'un passat d'esplendor. Jordània és un "port segur" enmig d'una regió de 
conflictes amb una població receptiva i afable. 

 Mapa de la ruta 

 

DIA ITINERARI MENJARS ALLOTJAMENT 

1 Barcelona o Madrid  Amman  Hotel 

2 Amman  Madaba  Mont Nebo  Mar Mort  Kerak  Petra E Hotel 

3 Petra E Hotel 

4 Petra  Al Beidha  Petra E Hotel 

5 Petra  Aqaba i Mar Roig  Wadi Rum E,S Campament 

6 Wadi Rum  Jerash  Amman E Hotel 

7 Amman E Hotel 

8 Amman  Madrid o Barcelona E  

E: Esmorzar  D: Dinar  S: Sopar 

Dia 1 | MADRID o BARCELONA  AMMAN 

Presentació a l’aeroport per volar a Amman. Arribada i trasllat a l’hotel segons elecció. 
Opció 3 estrelles: Hotel Larsa o Hotel Ocean o similar. 
Opció 4 estrelles: Hotel Geneva o Hotel Ibis o similar. 
Opció 5 estrelles: Hotel Landmark o Hotel Le Meridien o Hotel Marriott o similar. 
 
Dia 2 | AMMAN  MADABA  MONT NEBO  MAR MORT  KERAK  PETRA 

Esmorzar i sortida en direcció a Madaba on visitarem l’església ortodoxa Sant Jordi el paviment del qual conserva el mosaic 
de terra santa realitzat en el S.VI d.C. Continuació cap al Mont Nebo, lloc on es commemora la mort de Moisès en el 
moment en què va divisar la Terra Promesa, amb vistes espectaculars sobre la Depressió del Mar Mort. Descens al Mar 
Mort amb temps per prendre un bany i aplicar els seus fangs amb suposades propietats curatives (entrada i tovallola no 
incloses). Continuació a Petra via Kerak on es farà una breu parada al peu del castell medieval creuat. Allotjament segons 
elecció. 
Opció 3 estrelles: Hotel Petra Palace o similar. 
Opció 4 estrelles: Hotel Petra Canyon o similar. 
Opció 5 estrelles: Hotel Marriott o similar. 
 
Dia 3 | PETRA 

Esmorzar i inici de la visita a primera hora per recórrer els múltiples punts d'interès que ofereix la misteriosa ciutat rosada 
que els nabateus van convertir en centre caravaner, lloc d’aprovisionament d'aigua i ciutat de tombes. Endinsant-nos pel 
inexpugnable congost arribem a la tomba del Tresor o el Khanz, a partir d'allí múltiples excursions a peu o ajudats per rucs 
o camells ens permetran recórrer llocs com la Tomba de la Seda, el Temple del faraó, el Temple dels Lleons alats, o ascendir 
fins el Deir on s'obre una vista fascinant sobre el Wadi Araba i la depressió del Mar Mort.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&mid=1AWP0ZCzgPZ2Ei27bYaBZ2Q_TGRw&ll=30.874946675132428%2C35.47588965&z=8
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoItMS2sv2X-fogEAE/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvMjkvMjk2NTY3LzI5NjU2N2FfaGJfdF8wMDEuanBn?g2lb=4640247%2C4401769%2C4270442%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C4597339%2C2502548%2C4308227%2C2503771%2C4624411%2C4306835%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAMSBwjlDxAMGAQgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTcxMGZiZjBhZDM6MHgyMGY1ZTRiZmQ2NGRhMjM0&rp=ELTEtrL9l_n6IBC0xLay_Zf5-iA4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig4IX52MD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIvv2BxeWY-abpARAB/lightbox/CAESX2h0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvY2Fyc29saXplLzdhL2NkLzdhY2Q2OTQxYjQ5YzRlMGU0ZWJkOGM2NTRhZTQ1ZGU4NmIwNzRiZmEucG5n?g2lb=4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4644488%2C4317915%2C4605862%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4624411%2C4306835%2C4308227%2C2503771%2C4597339%2C2502548%2C4641139%2C4645479%2C2503781%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDUzYTJjYTY4MDM6MHhlOTRkZTRjNjU4YTA3ZWJl&rp=EL79gcXlmPmm6QEQvv2BxeWY-abpATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4vreH2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIyYyNqPCfsKBcEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1URHFTX2R4bGgxWTQxZUstdjBqZ1RYMGhRN1RQb0hSbDZ2VnA0?g2lb=2503781%2C4645479%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTA5MTQxNGI2Yzk6MHg1YzQwYzBmZjA1MDM0NjQ5&rp=EMmMjajwn7CgXBDJjI2o8J-woFw4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiwzJ-X2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI6MaJgImhnNIYEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9NcGVkcmlhalRWeUtXMGdTOE4wZ2NFdFNZX29KSl9qNC1CeVhN?g2lb=2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGA8SBwjlDxAMGBAgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMWNlYmYzZTJhMmY6MHgxOGE0NzEwODkwMDI2MzY4&rp=EOjGiYCJoZzSGBDoxomAiaGc0hg4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjwrZek2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIiPCi0trBpP61ARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE5KVFJRalQybjBZV253YS11M3pkOVBYcld3LUNpMGs5dnVodjZ1?g2lb=4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAgSBwjlDxAMGAkgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDY1NDk0ZjkxMDU6MHhiNWZjOTIwZGFhNDhiODA4&rp=EIjwotLawaT-tQEQiPCi0trBpP61ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjw5eeL28D0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI4vnk_-qEg7xyEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1TVDN0LVRrcnVyZjYzeFNfY0huZGs4VjI0dkxFNnhZcFFQNmRB?g2lb=4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDZkZWVlMTM0ZTc6MHg3Mjc4MGMyNmFmZjkzY2Uy&rp=EOL55P_qhIO8chDi-eT_6oSDvHI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiI1tKC3MD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIl4qGpczd-Kt0EAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE0zWXcxWW1XWFM0X1NCak00ZWQtbHpCQm5waUp4VTl1OWZZazIy?g2lb=4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDBkYWMzOThhMDM6MHg3NDU3ZTJlY2M0YTE4NTE3&rp=EJeKhqXM3firdBCXioalzN34q3Q4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiYrquz2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIktTztL7wqbl-EAE/lightbox/CAESWmh0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvbWVjL2hvdGVscy8xMDAwMDAwLzg5MDAwMC84ODAzMDAvODgwMjA4Lzg4MDIwOF8xOV9iLmpwZw?g2lb=4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4661272%2C4596364%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4640247%2C4270442%2C4401769%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MDE2ZWYxNzAzYjYwNzE6MHg3ZTcyYTc4M2U2OWNlYTEy&rp=EJLU87S-8Km5fhCS1PO0vvCpuX44AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjYnJvd2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://petracanyon.com/en/
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIsIa1pOugt-sSEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1ac1luTC15M1IyX1ZERFNIRGQ3bnNpcnZIQnY4UHYzTDI5NVpZ?g2lb=2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4596364%2C4661272%2C4401769%2C4270442%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MDE2ZWE0ZWU5ZmNiMDM6MHgxMmQ2ZGQwNmI0OGQ0MzMw&rp=ELCGtaTroLfrEhCwhrWk66C36xI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiw9dHg2sD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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Una altra excursió imprescindible ens porta als Alts Llocs de Sacrifici des d'on s'obté una vista perfecta del circ de 
muntanyes que constitueix Petra. Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 4 | PETRA  AL BEIDHA  PETRA 

Esmorzar i dia disponible per completar les visites que no hagin estat possible realitzar el dia anterior i gaudir amb més 
calma del recorregut ja realitzat descobrint nous detalls del lloc. A la tarda visita del lloc conegut com la Petita Petra o Al 
Beidha, petit congost amb tombes on antany es concentraven les caravanes. Alternativament, és possible concertar els 
serveis d'un guia local i/o rucs per a realitzar la llarga excursió a la Tomba d'Aaron. Allotjament a l’hotel. 
 
Dia 5 |  PETRA  AQABA I MAR ROIG  WADI RUM 

Esmorzar i sortida en direcció a Aqaba per conèixer el Mar Roig a través de les seves platges i especialment del fons marí, 
un dels més rics del món en corals i en fauna marina. Opcionalment, si el temps ho permet, podrà contractar-se una barca 
per fer snorkeling o per veure el fons marí a través dels seus terres de vidre o bé dirigir-se al Royal Diving Center per gaudir 
dels millors corals. A la tarda trasllat a Wadi Rum i possibilitat de contractar vehicles 4x4 per fer un recorregut de 2 a 4 
hores per la part central del desert de Rum (no inclòs). Sopar i allotjament al campament Captain’s o Al Sultana o similar. 
 
Dia 6 |  WADI RUM  JERASH  AMMAN 

Esmorzar i continuació a Jerash, la ciutat romana més ben conservada per excel·lència, amb temples de Zeus i Artemisa, 
teatres romans ben conservats, vies columnates, plaça oval, calçada romana, arcs de triomf, hipòdrom... Finalitzada la 
visita, continuació a Amman. Allotjament segons elecció. 
Opció 3 estrelles: Hotel Larsa o Hotel Ocean o similar. 
Opció 4 estrelles: Hotel Geneva o Hotel Ibis o similar. 
Opció 5 estrelles: Hotel Landmark o Hotel Le Meridien o Hotel Marriott o similar. 
 
Dia 7 |  AMMAN  

Esmorzar i dia lliure a Amman. 
EXCURSIÓ  OPCIONAL A AJLOUN, PELLA, UMM QAIS Y AMMAN (per sortides en diumenge): 85€ / persona 
Sortida en direcció a Ajloun, un castell medieval, recentment restaurat, i exemple de l’arquitectura i mètodes defensius de 
l’època. Multitud d’estades conservades ens trasllada a l’època dels creuats i la lluita per Jerusalem. Un petit però 
interesant museu s’alberga en una de les seves cavallerisses. Continuació cap als llocs arqueològics de Pella i Um Qais 
(Gadara), assentaments amb runes greco-romanes amb vistes sobre la terra del Jordà i del Mar de Galilea. 
EXCURSIÓ OPCIONAL DE AMMAN Y CASTILLOS DEL DESIERTO (per sortides en dissabte, aquest dia passa a fer-se el dia 
dos de viatge): 85€ / persona 
Visita dels Castells del Desert, que van constituir a l’època dinàstica omeia, llocs fortificats al desert siri i jordà des don els 
califes de Damasc establien vincles amb les tribus beduïnes i que també van ser llocs d’oci i caça per a l’aristocràcia urbana. 
Visitem el Palau de Al Jharrana, impressionant per la seva conservació, altura i sobrietat, construït en fang i pedra. 
Prosseguim cap a Qusayr Amra, que va servir com bany o hammam i que és famós pels seus espectaculars frescos d’època 
omeia. Seguim cap a Azraq, per visitar el castell, aquest construït en pedra basàltica i amb modificacions posteriors. 
 
Dia 8 |  AMMAN  BARCELONA o MADRID 

Esmorzar i trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada. Arribada i fi dels serveis. 

 PREU PER PERSONA 2023 
 
SERVEIS DE TERRA (preus vàlids fins al 3 de desembre) 
Preu per persona en hotels de 3 estrelles:   945€ 
Suplement habitació individual:    225€ 
Suplement temporada alta:      50€  
Suplement habitació individual temporada alta:             245€ 
 
Preu per persona en hotels de 4 estrelles:               1.110€ 
Suplement habitació individual:    355€ 
Suplement temporada alta:    185€  
Suplement habitació individual temporada alta:             385€ 
 
Preu per persona en hotels de 5 estrelles:               1.355€ 
Suplement habitació individual:    495€ 
Suplement temporada alta:    240€  
Suplement habitació individual temporada alta:              645€ 
 
 

http://www.captains-jo.com/home.aspx?s=3&l=1
https://www.alsultanacamp.com/
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoItMS2sv2X-fogEAE/lightbox/CAESSmh0dHBzOi8vcGhvdG9zLmhvdGVsYmVkcy5jb20vZ2lhdGEvb3JpZ2luYWwvMjkvMjk2NTY3LzI5NjU2N2FfaGJfdF8wMDEuanBn?g2lb=4640247%2C4401769%2C4270442%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4641139%2C2503781%2C4645479%2C4597339%2C2502548%2C4308227%2C2503771%2C4624411%2C4306835%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAMSBwjlDxAMGAQgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTcxMGZiZjBhZDM6MHgyMGY1ZTRiZmQ2NGRhMjM0&rp=ELTEtrL9l_n6IBC0xLay_Zf5-iA4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwig4IX52MD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIvv2BxeWY-abpARAB/lightbox/CAESX2h0dHBzOi8vY2RuLm9zdHJvdm9rLnJ1L3QvMTAyNHg3NjgvY2Fyc29saXplLzdhL2NkLzdhY2Q2OTQxYjQ5YzRlMGU0ZWJkOGM2NTRhZTQ1ZGU4NmIwNzRiZmEucG5n?g2lb=4419364%2C4371334%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4644488%2C4317915%2C4605862%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4624411%2C4306835%2C4308227%2C2503771%2C4597339%2C2502548%2C4641139%2C4645479%2C2503781%2C4270859%2C4291517%2C4284970&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDUzYTJjYTY4MDM6MHhlOTRkZTRjNjU4YTA3ZWJl&rp=EL79gcXlmPmm6QEQvv2BxeWY-abpATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwi4vreH2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQAw&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIyYyNqPCfsKBcEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1URHFTX2R4bGgxWTQxZUstdjBqZ1RYMGhRN1RQb0hSbDZ2VnA0?g2lb=2503781%2C4645479%2C4641139%2C4597339%2C2502548%2C2503771%2C4308227%2C4624411%2C4306835%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4317915%2C4605862%2C4644488%2C4371334%2C4419364%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxALGB4SBwjlDxAMGAEgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMTA5MTQxNGI2Yzk6MHg1YzQwYzBmZjA1MDM0NjQ5&rp=EMmMjajwn7CgXBDJjI2o8J-woFw4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiwzJ-X2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI6MaJgImhnNIYEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE9NcGVkcmlhalRWeUtXMGdTOE4wZ2NFdFNZX29KSl9qNC1CeVhN?g2lb=2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGA8SBwjlDxAMGBAgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMWNlYmYzZTJhMmY6MHgxOGE0NzEwODkwMDI2MzY4&rp=EOjGiYCJoZzSGBDoxomAiaGc0hg4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjwrZek2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgsIiPCi0trBpP61ARAB/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE5KVFJRalQybjBZV253YS11M3pkOVBYcld3LUNpMGs5dnVodjZ1?g2lb=4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4645479%2C2503781%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAgSBwjlDxAMGAkgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDY1NDk0ZjkxMDU6MHhiNWZjOTIwZGFhNDhiODA4&rp=EIjwotLawaT-tQEQiPCi0trBpP61ATgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwjw5eeL28D0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoI4vnk_-qEg7xyEAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE1TVDN0LVRrcnVyZjYzeFNfY0huZGs4VjI0dkxFNnhZcFFQNmRB?g2lb=4270442%2C4401769%2C4640247%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4258168%2C4661272%2C4596364%2C4371334%2C4419364%2C2503781%2C4645479%2C4641139%2C2502548%2C4597339%2C2503771%2C4308227%2C4306835%2C4624411%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGBISBwjlDxAMGBMgADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDZkZWVlMTM0ZTc6MHg3Mjc4MGMyNmFmZjkzY2Uy&rp=EOL55P_qhIO8chDi-eT_6oSDvHI4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiI1tKC3MD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
https://www.google.es/travel/hotels/entity/CgoIl4qGpczd-Kt0EAE/lightbox/CAoSLEFGMVFpcE0zWXcxWW1XWFM0X1NCak00ZWQtbHpCQm5waUp4VTl1OWZZazIy?g2lb=4641139%2C2503781%2C4645479%2C2502548%2C4597339%2C4308227%2C2503771%2C4306835%2C4624411%2C4640247%2C4401769%2C4270442%2C4605862%2C4317915%2C4644488%2C4596364%2C4661272%2C4258168%2C4419364%2C4371334%2C4284970%2C4291517%2C4270859&hl=es-ES&gl=es&ssta=1&grf=EmQKLAgOEigSJnIkKiIKBwjlDxAMGAkSBwjlDxAMGAogADAeQMoCSgcI5Q8QCxgeCjQIDBIwEi6yASsSKQonCiUweDE1MWNhMDBkYWMzOThhMDM6MHg3NDU3ZTJlY2M0YTE4NTE3&rp=EJeKhqXM3firdBCXioalzN34q3Q4AkAASAHAAQI&ictx=1&sa=X&ved=0CAAQ5JsGahcKEwiYrquz2cD0AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls
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Revisió de preus: El preu del viatge podrà modificar-se per variacions del preu del transport derivat del cost del combustible, 
de les taxes i els impostos inclosos en el contracte i recàrrecs turístics d’aterratge i d’embarcament o desembarcament en 
ports i aeroports, així com per la variació en el tipus de canvi aplicat al desembre 2022. En cap cas, es revisarà a l’alça durant 
els 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge.  
 
 SORTIDES 2023 
 
Temporada baixa: 
Gener 29 
Febrer 5 i 19 
Juny 4 i 18 
Juliol 2, 16 i 30 
Agost 6 i 13 
Desembre 3 
 

Temporada alta: 
Març 5 i 19 
Abril 2, 9, 16 i 30 
Maig 14 i 28 
Setembre 3, 17 i 24 
Octubre 8 i 29 
Novembre 12 i 26  
 

A més d’aquestes sortides en diumenge, és possible sortir el dia abans (dissabte). En aquest cas el dia lliure a Amman 
passarà a fer-se el dia 2 en lloc del dia 7 de viatge. L’excursió opcional canviarà en funció del dia de sortida. 
 
Per la sortida del 2 abril consultar la programació especial setmana santa. 
 
 GRUP MÍNIM /MÀXIM 
 
La realització del present viatge requereix la participació d’un mínim de 2 persones i màxim 18. De no arribar a aquest mínim, 
l’agencia te dret a anular el viatge a més tardar fins 20 dies naturals abans de l’inici del viatge.  
 
 SERVEIS INCLOSOS / NO INCLOSOS 
 
INCLOU   

• 6 nits d’allotjament en hotels de 3, 4 o 5 estrelles amb esmorzar, segons elecció. 

• Una nit a campament de haimes amb bany privat a Wadi Rum en mitja pensió. 

• Recorregut en vehicle amb aire condicionat. 

• Conductor de parla castellana (nivell bàsic). 

• Guia de parla castellana a partir de 5 persones. 

• Trasllats. 

• Assegurança d'assistència en viatge i anul·lació fins 1.000€  
Nota: L’assegurança inclou assistència en viatge i cancel·lació davant del  covid-19 
 

NO INCLOU   

• Vols i taxes: (Tarifa en base a la companyia ROYAL JORDANIAN en classe O). Sortida Barcelona o Madrid: 660€ 
(taxes incloses calculades al desembre/22). Suplement temporada alta: 65€ (31MAR al 6APR - 15JUL al 31AUG - 
02DIC al 09DIC - 23 al 31DIC). L'opció d'una altra companyia o tipus de tarifa comporta una variació en el preu. 

• Visat (gratuït en aquest moment). 

• Entrades a les visites (aprox. 105usd). 

• Visites i excursions opcionals a Amman. 

• Guia de parla castellana per grups de 2 a 4 persones. 

• Begudes, propines i despeses personals. 

• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat anterior. 
 
 PÒLISSES OPCIONALS DE DESPESES D'ANUL·LACIÓ, MORT O INVALIDESA I AMPLIACIÓ DE COBERTURES 
 
Degut a que tant les companyies aèries com els prestadors dels serveis tenen condicions d’anul·lació molt estrictes, Altaïr 
Viatges posa a la vostra disposició assegurances especials de despeses d’anul·lació per cobrir les quantitats que considereu 
segons els vostres interessos. Queden excloses les activitats fisicoesportives en el medi natural i esports d'aventura. 
Consulteu suplement i el detall de les cobertures en cada cas. 
 
 CANCEL·LACIONS 
 
El viatger en qualsevol moment abans de l’inici del viatge pot resoldre el contracte havent d’abonar una penalització que 
equivaldrà al preu del viatge combinat menys l’estalvi de costos i els ingressos derivats de la utilització alternativa dels 
serveis de viatge.  
 
 

https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://crm.winsartorio.com/excel/000285300-IPID-01-210101-vacacionalcompletplus.pdf
https://www.altairviatges.com/cat-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Regulares%20-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 PERSONES MOBILITAT REDUÏDA (PMR) 
 
Persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es troba reduïda per motius de discapacitat física, sensorial o 
locomotriu, permanent o temporal; discapacitat o deficiència intel·lectual; o qualsevol altra causa de discapacitat, o per 
l’edat, i la situació de la qual requereixi una atenció adequada i l’adaptació a les seves necessitats particulars del servei 
posat a disposició de la resta de participants. Si algun dels interessats en fer un viatge a mida és PMR haurà d’informar-nos 
per poder consultar si el viatge a mida pot ser o no dissenyat per cobrir les seves necessitats. 
 
 RESERVES I FORMES DE PAGAMENT 
 
Per formalitzar la reserva s’abonarà un dipòsit mínim del 40% del preu total del viatge. Aquest percentatge podrà variar en 
funció de les condicions dels diferents proveïdors. La resta es liquidarà com molt tard 10 dies abans de la data de sortida. 
S’accepten com mètodes de pagament: transferència bancaria, xec nominatiu o targeta (exceptuant Amex i Dinners). Per 
pagaments en efectiu consultar condicions legals. 
 
 INFORMACIÓ  PRÀCTICA 
 
VISATS 
Per a grups de 2 persones o més viatjant juntes, es pot obtenir un visat gratuït, per a la seva tramitació, necessitem les 
dades del passaport en el moment de fer la reserva. 

 
SALUT 
Recomanem consultar la web del Servei d’Atenció al Viatger Internacional.  
Amb la col·laboració del Servei de Salut Internacional de l’hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERÍSTIQUES DEL VIATGE  
Viatge amb sortida garantida per un mínim de 2 persones i màxim de 18. El recorregut es farà amb un vehicle tipus 
monovolum i xofer de parla castellana (nivell bàsic) que no realitza les funcions de guia. Per a grups de 5 o més persones, 
s'inclourà un guia de parla castellana. Els hotels poden ser de 3, 4 o 5 estrelles, segons elecció, amb bany i esmorzar. 
Si per qualsevol motiu, aquests allotjaments no són possibles, es garantida la mateixa categoria en altres similars.  
Les despeses previstes en entrades a les visites són uns 105usd a pagar directament. El preu aproximat de les entrades a 
visites opcionals és: Mar Mort entre 45 i 55€, Jeep Wadi Rum per 3 o 4 hores uns 85€, Aqaba entre 20 i 60€. 
 
DIVISES 
La moneda nacional és el Dinar jordà (JOD), consultar canvi a: XE converter.    
 
CLIMA 
A Jordània l'estiu és calorós i sec amb temperatures molt altes entre maig i setembre. EL hivern és fresc i en ocasions fred 
en certs llocs amb possibles nevades a les zones de muntanya. Pluges de novembre a febrer. La primavera i la tardor són 
suaus i agradables.  

 
SEGURETAT 
Sobre qüestions de seguretat, recomanem consultar la pàgina web del Ministeri d’Assumptes Exteriors. 
 
 PER SABER MÉS DE JORDÀNIA   
 
Utilitza l’ ampli fons bibliogràfic de la Llibreria Altaïr. Hem recopilat un conjunt de guies, mapes i llibres sobre Jordània que 
pots consultar amb la finalitat de submergir-te en el territori a través de la literatura.  
 
 CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions generals es troben a la nostra web. 
 

https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/jordania
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=JOD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Jordania
https://www.altair.es/cat/libros-zona/jordania-03AI/
http://www.altairviatges.com/cat/condiciones-generales.html
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional

