Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

JORDANIA
Trekking per Jordania, Dana, Petra i Wadi Rum (8 dies)
Dia 1: Arribada a Amman
Arribada a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Nit
Dia 2: Amman - Ruta Reis • Reserva de Dana: Trek descens a Feynan
Esmorzar i trasllat de tres hores a través de la històrica ruta dels Reis que creua
els pobles antics i els més impressionants valls i paisatges bíblics. En arribar a
Dana, inici de la caminada de 4 hores de descens per l'impressionant Wadi Dana
fins Feynan (alternativament podria realitzar caminada de 2 hores i descendir
en vehicle fins Feynan). Sopar i allotjament en eco • lodge de Feynan o en
lodge del Mar Mort.
Dia 3: Feynan • Trek Gorges Mujib • Mar Mort • Petra
Sortida cap Wadi Mujib i trekking per les goles de 2 hores (November a març es
realitza un altre trekking sense aigua de 3 hores per prop de Wadi Mujib o bé un
trekking similar de 2 hrs a Wadi Hudeira si el nivell de l'aigua ho permet) .
Veure en observacions detalls sobre aquest tipus d'excursió.
Mar Mort: temps per bany a les aigües més salades del món. Trasllat de 4 hores
cap a Petra passant pel peu de la fortalesa de Kerak i prenent l'autopista del
desert. Arribada a Petra
Dia 4: Petra • Visita dia complet
Dia dedicat a la visita de Petra. 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'abastament d'aigua i ciutat
de tombes. També es pot ascendir fins al Deir on hi ha una vista fascinant
sobre el Wadi Araba i la depressió del Mar Mort. Una altra excursió
imprescindible és pujar als Alts Llocs de Sacrifici des d'on s'obté una vista
perfecta del circ de muntanyes que constitueix Petra. Retorn a l'hotel i nit a
Petra.
Caminades de 12 o 18 quilòmetres
Dia 5: Petra • Wadi Rum • Trekking
Esmorzar i trasllat fins Wadi Rum: Inici del trekking, recorriedo a peu el
laberint del desert de Wadi Rum. Parades i visites en ruta. Arribada al lloc
previst i acamapada. Sopar i nit en tendes.
Durada de la caminada comptant parades i descans per al dinar: 6 hores
Dia 6: Trekking Wadi Rum • Aqaba
A la sortida del sol, esmorzar i després de recollir el campament
continuarem durant el matí amb el trekking pel fascinate desert. Després
del dinar trobada amb els nostres vehicles i trasllat (1 hora) fins a la
costanera ciutat de Aquaba. Tarda a Aqaba.
Durada de la caminada: 4 hores
Dia 7: Aqaba • Amman
Jornada dedicada a explorar els corals del Mar Roig, realitzant snorkel o
submarinisme des del Royal Diving Centre. A última hora, trasllat a Amman
i nit
Dia 8: Amman. Fi del viatge
A l'hora acordada trasllat a l'aeroport i fi dels nostres serveis.

Allotjament

Hotels

Durada

8 Dies

Grup

Min. 2 persones

Sortides

03, 17 jun, 01,
15, 29 jul, 05,
12, 19 ago

Preu

895 eur per
persona
40 eur supl.
Temporada alta
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JORDANIA
Trekking per Jordania, Dana, Petra i Wadi Rum (8 dies)
SERVEIS INCLOSOS
• Trasllats aeroport • hotel • aeroport.
• Transport en microbús o monovolum durant tota la ruta i conductor local.
• Guia local de parla castellana en grups de 8 o més passatgers. De 2 a 7 persones
es realitza amb conductor de parla castellana (nivell bàsic) i sense guia.
• Allotjament en hotels categoria turista amb bany o dutxa en les habitacions i aire
condicionat a Amman, Petra i Aqaba. En Feynan nit en un ressò lodge, allotjament
de categoria especial.
• Dues nits d'acampada lliure a Wadi Rum en tendes de campanya amb tot el
material inclòs excepte el sac de dormir
• Mitja pensió a Feynan i pensió completa a Wadi Rum, resta viatge allotjament i
esmorzar (veure detall en quadre de ruta)
• Assegurança d'assistència en viatge que inclou pòlissa de cobertura de despeses
de cancel · lació abans de la sortida. Consultar les condicions de la pòlissa.
• IVA i impostos si fossin aplicables.
SERVEIS NO INCLOSOS
• Vols ciutat d'origen • Amman • ciutat d'origen. (Connexions intermèdies)
• Menjars no especificats com incloses. Begudes.
• Propines i extres personals.
• Visat d'entrada a Jordània a pagar a l'aeroport (20 €).
• Qualsevol altre concepte no esmentat com inclòs.

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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