
Del 20 al 27 d'octubre de 2022

JORDÀNIA

Vols Previstos 
BARCELONA – AMMAN          20 OCT 
    
AMMAN – BARCELONA        27 OCT         

L'antiga ciutat nabatea tancada en el cor de les
parets escarpades de gres de Jordània, és la joia de
la corona entre les nombroses antiguitats del país.
Des de que l'explorador Jean Louis Burckhardt parlés
a Europa de la necròpoli rosada en el s.XIX, el
recorregut del Siq fins al Tresor, el monument més
emblemàtic de Petra, ha impressionat fins i tot als
més viatjats. Els seus punts d'interès es reparteixen
per un vast paisatge rocós que canvia amb la llum
vacil·lant de l'albada i el capvespre.
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JORDÀNIA

22 d'octubre. AMMAN – AMMAN CITY TOUR –
MADABA – MONTE NEBO – PETRA

Esmorzar. Al matí sortirem a visitar Amman, la capital del Regne
Hachemita de Jordània, l'antiga ciutat de Filadèlfia. Una ciutat que té
una barreja interessant d'antic i modern. Amonites, grecs, romans,
bizantins i musulmans van deixar les seves empremtes de capa a
capa, a la ciutat i al seu voltant. Començarem per explorar la
ciutadella, incloent el Museu Arqueològic Nacional per veure una
col·lecció de troballes arqueològiques inusuals. Visitarem el mercat
del centre d'Amman i el centre de la ciutat, els seus socs tradicionals,
cafeteries, restaurants que venen menjar local i dolços. Seguirem cap
a MADABA, la ciutat dels mosaics, on visitarem l'Església de Sant Jordi
i el seu famós mapa-mosaic de Palestina. Seguirem cap a Monte Nebo,
des d'on Moisès va albirar la Terra Promesa i a la qual mai va arribar.
Podrem veure les espectaculars vistes del riu Jordà i els mosaics de
l'església bizantina que hi ha al cim. Dinar.
A la tarda continuarem cap a Petra.
Sopar i allotjament a l'Hotel.

21 d'octubre.  AMMAN – JERASH – AJUN – AMMAN

Esmorzar. Al matí sortirem a visitar Jerash, antiga ciutat de la
Decàpolis, Gerasa. És una de les ciutats romanes més ben
conservades del món. Hi accedirem a través de l'Arc d'Adrià, una
impressionant porta de tres arcs construïda per commemorar
l'entrada de l'emperador Adrià a la ciutat l'any 129. Darrere d'ella
queda l'Hipòdrom amb capacitat per a 15.000 espectadors on es
desenvolupaven competicions atlètiques, curses de cavalls i
carruatges, i altres espectacles. Creuarem la Porta Sud, després d'un
petit espai on s'ubicava un mercat, arribarem a l'estructura més
impressionant de Jerash, la Plaça Oval, una àmplia esplanada circular
de 100m de diàmetre completament envoltada de 56 columnes del
segle I. A partir d'aquí tindrem una ciutat completa a recórrer, amb els
seus teatres, carrers, temples, esglésies... Dinar.
A la tarda, seguirem cap a Ajlun, construït al 1.184 per un general de
Saladí per controlar les mines de ferro de la zona. Aixecat sobre un
verd turó amb fantàstiques vistes panoràmiques sobre la Vall del
Jordà, tenia set torres i estava envoltat per un pou sec de 10m de
profunditat. Defensava el país contra els atacs creuats des de Karak, a
més de protegir les rutes comercials entre Jordània i Síria. Avui un
pont llevadís creua el fossat donant accés a un laberint de passadissos
voltats, escales de cargol, i enormes sales que s'utilitzaven com a
menjadors, dormitoris, o estables. És un exemple clar d'arquitectura
militar àrab medieval en bon estat de conservació.
Un cop acabem la visita, tornarem a l'hotel d'Amman.
Sopar i allotjament a l'Hotel.

20 d'octubre. BARCELONA - AMMAN

Trasllat a l'aeroport de Barcelona 
Arribada a l'aeroport per a agafar vol directe a Jordània. Arribada a
Amman. Assistència tràmits de visat i trasllat a l'hotel. Sopar i
allotjament a l'Hotel.
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25 d'octubre. AQABA - MAR MUERTO

Esmorzarem a l'hotel i, a l'hora indicada, sortirem a fer una divertida
excursió amb vaixell amb el fons de vidre, on podrem fer una
passejada per la badia, veure els fons marins de coralls, banyar-nos,
fer snorkel..., amb dinar inclòs. A la tarda, posarem rumb al Mar Mort.
Sopar i allotjament a l'hotel.

24 d'octubre. WADI RUM – AQABA 

Esmorzar. Al matí, sortirem a recórrer el desert de WADI RUM durant
2h, muntats en vehicles 4x4 beduïns. Ens endinsarem a les arenes
rosades d'aquest desert, que tenen un encant especial proporcionat
pels massissos granítics que la natura ha modelat amb formes
capritxoses. Després de la visita, anirem cap a Aqaba.
Dinar. Tindrem la resta del dia lliure per gaudir de la platja.
Sopar i allotjament a l'hotel.

26 d'octubre. MAR MUERTO

Esmorzarem a l'hotel. Començarem el dia d'avui visitant el lloc sant de
Betània, on Sant Joan va batejar Jesucrist. Tindrem la resta del dia
lliure a l'hotel del Mar Mort, en règim de pensió completa.

27 d'octubre. MAR MUERTO - AMMAN - BARCELONA

Esmorzar. A l'hora acordada trasllat a l'aeroport de Aqaba. Prendrem
el vol directe cap a Barcelona. Arribada a l'aeroport de Barcelona.
Trasllat . Final del Viatge.

23 d'octubre. PETRA – WADI RUM

Esmorzar. Al matí visitarem Petra. Petra és coneguda com la ciutat
rosada, excavada a la roca pels Nabateus i protegida per
impenetrables muntanyes, va ser una ciutat pròspera fins a la seva
conquesta pels romans a principis del segle II. Començarem la visita
pel congost, anomenat Siq, al final del qual apareix de sobte el
monument més impressionant, el Khanzeh (Tresor), i una sumptuosa
tomba reial. Després veurem el teatre romà i desenes de càmeres
funeràries de diverses cultures, cases i coves. Visitarem la Basílica
Bizantina, construïda cap a l'any 450 de la qual es conserven
columnes, part dels murs i fantàstics mosaics; fa pocs anys s'han
descobert un bon nombre de papirs, en els que es treballa actualment.
Els més valents podrem pujar els 900 esglaons per visitar el Monestir,
des d'on albirarem una bella panoràmica del complex monumental
Patrimoni de la UNESCO. Dinar. A la tarda, després de la visita, anirem
cap al desert.
Sopar i allotjament al campament.
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PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 2.150,00€
  - Taxes: 350,00€
  - Suplement hab. Ind.: 495,00€

IMPORTANT:
- En el moment de fer la reserva s'haurà de donar
una paga i senyal
- El pagament de la resta haurà de fer-se 30 dies
abans de la sortida.
- Viatge acompanyat des de casa amb un màxim
de 25/30 persones.

SERVEIS INCLOSOS:
- Vols directes BCN - AMMAN - BCN
amb  facturació d'una maleta.
- Hotels indicats de 4 * cèntrics.
- Pensió Completa durant tot el viatge.
- Guia acompanyant des de Barcelona durant tot
el viatge.
- Autocar privat per al nostre grup.
- Guies locals de parla espanyola.
- Entrades dels monuments que es visiten.
- Assegurança de viatge amb cobertura covid-19 i
anul·lació.

SERVEIS NO INCLOSOS:
- Maleters.
- Begudes.
- Propines per al guia i xofer. Cal preveure 20€
per persona a repartir: 8€ per al xofer i 12 € per
al guia.
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