
VISITANT: La Mítica Petra, Els Castells dels Creuats, El Desert de 

Wadi Rum que va seduir a Lawrence d’Aràbia,  Llocs Bíblics com 

el Mont Nebo i l’insòlit Mar Mort 

 

 

 

 
  

ITINERARI 

JORDÀNIA                          
amb guia acompanyant de Viatges Alemany  

 
 
VIATGE EN GRUP  |  TOT INCLÒS   |   del 6 al 13 de maig  2023 

A DESTACAR COM INCLÒS 
EN EL PROGRAMA  
• Visites amb entrades Incloses  

• Excursió al Desert en 4x4  

• Visita i espectacle Petra de Nit 

• Viatge en Pensió Completa 

• Hotels 5 Estrelles 

• Nit en campament al Desert 

 

Dia 6 de maig : BARCELONA – AMMAN 
Sortida des de les nostres terminals amb autocar fins a l’aeroport de Barcelona. Sortida amb 
un vol de Royal Jodanian a les 16:35h, arribada a AMMAN a les 21:55h. Assistència a l’aeroport 
pels tràmits d’entrada i trasllat a l’hotel. Allotjament.   
 

Dia 7 de maig : AMMAN – AJLUN – JERASH - AMMAN 
Esmorzar i sortida per visitar el CASTELL D’AJLUN, fortalesa construïda el 1185 i reconstruïda 
al s.XIII. Des de la seva privilegiada ubicació, s'observa una meravellosa vista dels voltants. 
Després de dinar en un restaurant, continuarem la visita cap a la ciutat de JERASH, una de les 
ciutats de la Decàpolis. Jerash se situa al nord d'Amman, aproximadament a una hora de viatge 
per carretera. Durant l'excursió, visitarem l'Arc de Triomf, la Plaça Ovalada, la Columnata, el 
Temple d'Afrodita i per acabar, el Teatre Romà, d'una meravellosa acústica. Sortida cap a 
AMMAN. Sopar i allotjament a l'hotel. 
 

Dia 8 de maig : AMMAN - CASTELLS DEL DESERT –  AMMAN 

Esmorzar. Sortida amb autocar cap a l’est d’Amman per visitar alguns dels coneguts Castells 
del Desert, concretament visitarem el Qsar Kharana, també conegut pel Qsar Harranah, 
Quasir Amra i el Qsar Al Azraq. Al voltant d’Amman podem trobar un total d’una vintena de 
castells, palaus, caravanserralls (edificis situats al llarg de les rutes comercials, destinats a 
acollir caravanes) i fins i tot hammans repartits pel desert oriental de Jordània. Totes aquestes 
construccions daten del s.VII al s.XI, moltes d’elles utilitzades com a caravanserralls, palaus de 
descans o fins i tot com a forts militars per defensar els seus territoris. Tornarem a Amman, 
on dinarem. Després de dinar, farem una visita panoràmica a la capital AMMAN. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
 

Dia 9 de maig:  AMMAN – MADABA – MONT NEBO – WADI RUM  
Esmorzar. Sortida cap a MADABA, on visitarem l’Església Ortodoxa de Sant Jordi, on es troba 
el primer mapa-mosaic de Sant Jordi. Continuarem el viatge cap  al MONT NEBO per admirar 
la vista panoràmica de la Vall del Jordà i el Mar Mort des del punt més alt de la muntanya. 
Aquest lloc és important ja que va ser l'últim lloc visitat per Moisès i des d'on el profeta va 
divisar la terra promesa, a la qual mai arribaria. Continuarem el viatge cap a WADI RUM, fent 
una parada per visitar el castell medieval de Kerak, record de l'antiga glòria dels Creuats. 
Continuarem la ruta fent camí fins al campament del desert de Wadi Rum, el desert de 
Lawrence d’Aràbia. Sopar i allotjament. 
 

Dia 10 de maig: WADI RUM – PETITA PETRA – PETRA 
Esmorzar i sortida amb 4x4. L’excursió al desert de Wadi Rum  ens permetrà fer un passeig en 
vehicles 4x4 conduïts pels beduïns durant 2 hores. Ens endinsarem en les sorres rosades 
d'aquest desert, que posseeix un encant especial proporcionat pels turons granítics que la 
natura ha modelat amb formes capritxoses. Al finalitzar l’excursió, dinarem al campament. A 
la tarda sortida cap al que es coneix com "La Petita Petra" (a la població de Al Beida), a  només 
15 km. al nord de Petra. Un congost de tan sols 2 m. d'ample i  amb una arquitectura típica 
Nabatea fa que aquesta visita sigui única i incomparable. Va ser habitada pels Nabateus i és la 
continuació de Petra, d’aquí el nom de la Petita Petra. Arribada a l’hotel de Petra.  
Després de sopar, assistirem a l’espectacle de nit a la ciutat de PETRA. Des del centre de 
visitants de Petra, caminarem per un sender a les fosques amb l’ajuda dels milers de fanalets 
que ens guiaran fins al “Sik”, l'entrada principal a l'antiga ciutat de Petra. Trasllat a l’hotel i 
allotjament. 
 

 

 



 

EL PREU INCLOU: 

• Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic, 
Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i 
tornada 

• Bitllet d’avió de Barcelona / Amman / Barcelona 

• Facturació d’una maleta fins a 23 kgs per persona 

• Taxes d’aeroport incloses (330  €) 

• Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge 

• Guia local de parla hispana durant tota la ruta 

• Circuit privat amb autocar  

• 7 nits d’allotjament en hotels de 5*, i campament al desert 

• Règim en pensió completa (no inclou el sopar del 1r dia) 

• Visites i entrades indicades al programa. 

• Visita i espectacle Petra de nit 

• Excursió de 2 hores en Jeep 4x4 pel desert de Wadi Rum 

• Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 20.000 € i  
assegurança d’anul·lació fins a 2.500€  

 

EL PREU NO INCLOU: 

• Propines, begudes, despeses de caràcter personal i 
qualsevol altre servei no especificat. 

 

SORTIDA DE REUS i VALLS : minim 6 persones  

NOTES  

• Places limitades. Grup mínim de 15 persones. (Data límit per 
cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 15.04.23)  

• Preus calculats el 31.01.2023, segons tipus de canvi de divisa, 
preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al 
viatge, vigents a l’esmentada data.  

• Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-
se per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb 
l’establert a l’apartat 11 de les Condicions Generals del 
contracte de viatge combinat. D’igual manera el viatger tindrà 
dret a reducció de preu per variació al seu favor dels esmentats 
conceptes, podent l’agència de viatges en tal cas deduir del 
reemborsament els costos administratius reals de la seva 
tramitació.  

• Documentació necessària per a viatgers espanyols:  
passaport. en vigència. Per a nacionals d’altres països 
consulteu a l’agència abans de contractar.   

•  

• El formulari d’informació normalitzada, tota la resta 
d’informació normalitzada i el contracte de viatge es 
facilitaran abans de la formalització de la reserva  

 

PREU PER PERSONA :  2.100 €  + taxes 330 €  :  2.480 € 
  

Suplement hab. Individual:   670 € 
 

Dia 11 de maig: PETRA 
Dia complet dedicat a la visita de PETRA, la ciutat rosa, la capital dels Nabateus, Patrimoni de la Humanitat i una de les set meravelles 
del món. Durant la visita, coneixerem els monuments més importants i representatius que els Nabateus van esculpir a la roca: El 
Tresor, monument internacionalment conegut i fins i tot reproduït al cinema en una de les pel·lícules d'Indiana Jones, les tombes de 
colors, les tombes reials, el Monestir, etc. En acabar la visita, ja a la tarda, retorn a l'hotel. Sopar i Allotjament.  
 

Dia 12 de maig : PETRA – MAR MORT 
Esmorzar i sortida cap al MAR MORT, el punt més baix de la terra, situat a  més de 400 metres sota el nivell del mar.  Arribada a l’hotel, 
acomodació  i dinar. A la tarda, possibilitat de fer un bany al Mar Mort i així poder gaudir de l’experiència de flotar al mar amb més 
concentració de sal del món. Resta de dia lliure fins a l’hora de sopar. Sopar i allotjament a l’hotel. 
 

Dia 13 de maig : MAR MORT – AMMAN – BARCELONA 
Esmorzar i trasllat cap a l’aeroport d’Amman per embarcar amb el vol de Royal Jordanian a les 11:55h. Arribada a Barcelona a les 
15:45h. Trasllat cap a les nostres terminals. Fi del viatge.  
 

 

 

 

 

JORDÀNIA 
 

TOT INCLÒS -  amb guia acompanyant de Viatges Alemany 


