
Setmana Santa a Jordània 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Trasllats Sabadell-aeroport-Sabadell. 

•Guia acompanyant durant tot el 
viatge (des de la sortida fins a 
l’arribada). 
•Vols internacionals. 

•Taxes aèries. 

•Recepció i trasllats als allotjaments 
en vehicle modern. 
•Visites i excursions  indicades al 
programa. 
•Mitja pensió.   

•Guia de parla castellana durant les 
visites. 
•Excursió de 2 hores en 4 x 4 a Wadi 
Rum.  
•Assegurança de viatge i cancel·lació. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Propines. 

•Àpats no especificats en el 
programa. 
•Despeses personals i tot el que no 
estigui especificat en el programa. 

 
 

Del 3 al 10 d’abril 2023. 

3 abr. BARCELONA –  AMMAN 

Sortida amb vol directe a Amman. Arribada, 
assistència i trasllat a l’HOTEL. Allotjament. 
 
4 abr. AMMAN – JERASH – AJLOUN – 

AMMAN 

Esmorzar. Visitarem la capital d’Amman, 
coneixent els seus principals llocs turístics, com 
la Citadel i el Teatre Romà. A continuació, 
realitzarem la visita de Jerash, ciutat greco-
romana que formava part de la Decápolis i que 
és coneguda com la «Pompeia de l'Est» per la 
seva importància i el seu magnífic estat de 
conservació. Podrem admirar entre altres: la 
Porta d'Adriano, l'Hipòdrom, el Teatre, l'Àgora o 
fòrum amb la seva columnata completa, el 
Cardo Màxim, el Temple de Zeus i el d'Àrtemis. 
Després visitarem el Castell d’Ajlun, fortalesa 
construïda en 1185 i reconstruït més tard en el 
segle XIII, pels mamelucs després de la seva 
destrucció pels mongols. És un castell de 
l'època dels croats, situat a la part alta de la 
muntanya i des del qual es contempla una 
bonica vista. Tornada a Amman. Sopar i 
allotjament. 
 
5 abr. AMMAN - MADABA - MT. NEBO - 

SHOBAK - PETRA 

Esmorzar. Tour per la ciutat de Madaba per a 
visitar l'Església Ortodoxa de San Jorge on es 
troba un mapa mosaic de Palestina del Segle 
VI. Des d’allà anirem cap a la Muntanya Nebo 
on tindrem una vista panoràmica de la Vall del 
Jordán i el Mar Mort. Continuarem la visita cap 
al castell de Shobak, record de l'antiga glòria de 
les Croades, construït com a defensa entre 
Damasc i Egipte. En finalitzar aquesta visita 
arribarem a la ciutat de Petra. Trasllat a l'hotel. 
Sopar i allotjament. 
 

6 abr. PETRA  

Esmorzar. Dia complet dedicat a la visita de 
Petra coneguda com una ciutat rosa, on fa més 
de 2.000 anys  els Nabateus van ubicar la 
capital del seu imperi a llarg de 500 anys, 
esculpint admirables temples i tombes en les 
muntanyes rosades i utilitzant sistemes 
avançats agrícoles i de la conducció de l’aigua. 
Durant la visita a peu, coneixerem els més 
importants i representatius monuments 
esculpits en la roca pels Nabateus, començant 

#PARTNER 

per la Tomba dels Obeliscs continuant per Siq, 
un canó de més d’1 kilòmetre de longitud 
darrere del qual podem descobrir  el Tresor, 
una tomba decorada amb columnes i 
escultures d’un refinament i una bellesa 
incomparable. Continuarem cap al carrer de les 
façanes i al teatre per apropar-nos als 850 
escalons que ens portaran cap al important 
Monestir “El Dehir”. Petra és un d'aquests llocs 
al món que cal anar, com a mínim, una vegada 
a la vida. Tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 
 
7 abr. PETRA - PETITA PETRA - WADI RUM   

Esmorzar. Sortida cap a la propera població 
d'Al Beida, també coneguda com la Petita 
Petra. Continuació i sortida cap al desert de 
Wadi Rum. La visita dura aproximadament 
dues hores, i es realitza en peculiars vehicles 4 
x 4 conduïts per beduïns (6 persones per 
cotxe). Farem una incursió en el paisatge lunar 
d'aquest desert. En aquest passeig observareu 
les meravelles que ha fet la natura i l'erosió 
amb les roques i la sorra. Trasllat al 
campament, sopar i allotjament.  
 

8 abr. WADI RUM - AQABA  

Esmorzar. Sortida cap a Aqaba al Mar Roig. 
Arribada a l’hotel.  Temps lliure per gaudir de 
la platja. Sopar i allotjament. 
 
9 abr. AQABA - MAR MORT - AMMAN 

Esmorzar. Sortida cap al punt més baix de la 
terra, el Mar Mort i temps lliure per banyar-nos 
en les seves aigües. Seguidament continuació 
fins a l’hotel d’Amman. Sopar i allotjament 
 

10 abr. AMMAN – BARCELONA  

Esmorzar. A l'hora indicada, trasllat a 
l'aeroport per sortir en vol directe a Barcelona.  
 

PREU PER PERSONA 
 

HOTELS 4* 

Habitació doble        1.970 € 
Suplement individual           255 € 

HOTELS 5 * 

Habitació doble       2.250 € 
Suplement individual  550 €  

 
Supl. Nit al Desert a les Martian Tent 
(panoràmiques en forma de globus) 

Tenda doble    90 € 
Tenda individual  180 € 

 

NOTA: Preu calculat per un grup 
mínim de 20 participants. Qualsevol 
alteració en el canvi de divisa, tarifa 
aèria, data de sortida, nombre de 
participants o serveis terrestres 
implicaria una variació del preu final. 

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC1312 


