
|     Para mais informações: contato@agbrands.com.br

DIA 1 - ISTAMBUL  
Chegada ao aeroporto de Istambul e traslado ao 
hotel. Restante do dia livre.

DIA 2 - ISTAMBUL
Café da manhã no hotel e saída para visitar as 
principais atrações da cidade em um tour de dia 
completo. Começamos com a Mesquita Azul e a 
Basílica de Santa Sofia, duas construções majestosas 
de séculos atrás.  Em seguida, passaremos pelo 
Hipódromo, um importante centro da vida social 
da antiga Constantinopla. Depois visita ao Palácio 
de Topkapi, a residência dos antigos Sultões. 
Finalizamos o dia com uma visita ao Grand Bazar, 
um dos mais antigos bazares do mundo.

DIA 3 - ISTAMBUL 
Após o café da manhã no hotel, saída para um tour de 
dia inteiro pela cidade. Começamos com o Mercado 
das Especiarias, um paraíso para os amantes de 
temperos e iguarias. Pela tarde um cruzeiro romântico 
no Bósforo e, em seguida, visitaremos a Colina de 
Camlica e o Palácio de Beylerbeyi. Retorno ao hotel 
e restante do dia de livre.

DIA 4 -  ISTAMBUL | AMÃ
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
para o seu voo com destino a Amã. Chegada e 
traslado ao hotel. Restante do dia livre.

DIA 5 - AMÃ
Após o café da manhã, seguiremos para Jerash, 
a Cidade Romana mais preservada da época da 

ISTAMBUL | AMÃ | PETRA | WADI RUM | AQABA | MAR MORTO

• Visitar Mesquita Azul e a Basílica de Santa Sofia;

• Conhecer as antigas ruínas de Aqaba.

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Hotéis previstos (ou similares):

Decápoles. Em seguida, retorno para Amã para um 
City Tour pela capital com destaques para a Cidadela 
e o Teatro Romano. Após as visitas, retorno ao Hotel 
em Amã para pernoite.

DIA 6 - AMÃ 
Dia livre em Amã. Excursões e opcionais disponíveis.

DIA 7 - AMÃ | PETRA
Após o café da manhã, traslado ao Monte Nebo para 
vista panorâmica do vale do Jordão e as colinas de 
Jerusalém. Continuação à Madaba para visitar o mais 
antigo mapa em mosaico do mundo, conhecido como 
a Terra Santa que está localizado dentro da Igreja 
Bizantina de São Jorge. Após esta visita, saímos em 
direção a Petra para acomodação.

DIA 8 - PETRA | WADI RUM 
Após o café da manhã, check Out. Seguiremos 
para visita em Petra (meio dia). O maior tesouro da 
Jordânia, uma das Sete Maravilhas do Mundo. Em 
seguida iremos para o Deserto de Wadi Rum, que fica 
no sul da Jordânia. Lá faremos um tour Beduíno de 2 
horas numa Pickup 4x4. Após o passeio, check in no 
Acampamento, jantar e pernoite. 

DIA 9 - WADI RUM | AQABA 
Após o café da manhã, check out e translado para 
Aqaba.  Tarde livre na cidade. O cliente poderá relaxar 
nas piscinas do hotel ou nas praias da cidade. Visitar 
o mercado, as antigas ruínas de Aqaba ou praticar 
mergulho, snorkeling entre outros. Pernoite em Aqaba.

DIA 10 - AQABA | MAR MORTO
Café da Manhã e check Out. Seguiremos para o 
Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra. Check In 
no hotel, tarde livre para aproveitar o Spa do Hotel 
ou boiar nas águas salgadas e terapêuticas do Mar 
Morto.  Pernoite.  

DIA 11 - MAR MORTO | AMÃ 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto 
de Amã.

CIDADE

ISTAMBUL The President 10 Karakoy Barcelo Is tanbul

AMÃ Toledo Hotel Days Inn Regency Br is tol

PETRA Petra Edom Petra Guesthouse Petra Movenpick

WADI RUM Captains Camp Captains Camp Sun City Camp

AQABA Raed Sui tes Double Tree Aqaba Tala Bay

MAR MORTO Ramada Dead Sea Holiday Inn Dead Sea Holiday Inn Dead Sea

A PARTIR DE USD 1.430 USD 1.630 USD 1.960

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslado em serviço privado de chegada e partida;

• Refeições: café da manhã em todos os hotéis; 

• Passeios em serviços privados com guias locais em português ou 

espanhol na Turquia

• Passeios em serviços compartilhado com guias em espanhol na Jordânia

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas

• Atividades opcionais

SAÍDAS: Diárias

TURQUIA & JORDÂNIA
10 NOITES

ISTAMBUL
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