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
DIA: 2 - Amman - Mar Mort - Trek Gorges Mujib - Petra
Sortida cap a Mar Mort: temps per a bany a les aigües més salades
del món - Wadi Mujib i trekking d'aigua del canó de 2 hores (Nov a
març es realitza el trekking de terra de 3 hrs per voltants de Wadi
Mujib o bé el trekking d'aigua de 2 hrs a Wadi Hudeira si el nivell
d'aigua ho permet).
Trasllat a Petra (4 hrs) passant per la fortalesa de Kerak i per
l'autopista del desert
DIA: 3 - Petra - Visita dia complet
Recorregut pels punts de major interès de 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, amb vistes sobre el Wadi Araba i la depressió del Mar Mort,
i / o pujar als Alts Altars de Sacrifici, amb vistes del circ de
muntanyes que constitueix Petra. Tornada a l'hotel i nit a Petra.
Caminades de 12 o 18 quilòmetres.

Allotjament

Hotels

Durada

8 Dies

Grup

Min. 2 persones

Sortides

Preu

8,22 OCT
5,19 NOV
03 DEC
1.123 Eur
(Vols NO
inclosos)

DIA: 4 - Petra - Ruta Reis - Reserva de Dana: Trek descens a
Feynan
Esmorzar i trasllat de dues hores a través de la històrica ruta dels
Reis que creua els pobles antics i els més impressionants valls i
paissatges 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 baixar en
vehicle fins Feynan). Sopar i allotjament a eco-lodge de Feynan o en
lodge del Mar Mort.
DIA: 5 - Feynan - Wadi Rum - Trekking
Esmorzar i trasllat fins a Wadi Rum: Inici del trekking, recorrent a
peu el laberint del desert de Wadi Rum. Parades i visites en ruta.
Arribada al lloc previst i acampada. Sopar i nit en tendes.
Durada de la caminada comptant parades i descans per 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 fascinant desert.
Després del dinar trobada amb els nostres vehicles i trasllat (1 hora)
fins a la costanera ciutat d'Aqaba. Tarda a Aqaba.
Durada de la caminada: 4 hores
DIA: 7 - Aqaba - Amman
Jornada dedicada a explorar els corals del Mar Roig, realitzant
snorkel 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.
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JORDANIA
Trekking per Jordania, Dana, Petra i Wadi Rum (8 dies)
SERVEIS INCLOSOS:
• Trasllat a l'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 anglesa (hispana de nivell bàsic-veure disponibilitat) i sense
guia.
• Guia local de parla anglesa per al trekking a Wadi Rum
• Allotjament en hotels categoria turista amb bany o dutxa a les habitacions i
aire condicionat
a Amman, Petra i Aqaba. En Feynan nit en un ressò lodge, allotjament de
categoria especial. • Una nit 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; veure condicions de la pòlissa.
Opcionalment poden ampliar les cobertures de despeses d'anul·lació; consulta
• IVA i impostos si fossin aplicables.
NO INCLOU:
• Vols fins i des de Amman
• Menjars no especificats com inclosos. Begudes.
• Entrades als llocs a visitar, parc de Mujeb, Petra i Wadi Rum (total 195 usd
aprox.)
• Visat d'entrada a Jordània a pagar a l'aeroport (aprox. 50 € / 40 dinars
jordans).
• Guia de parla hispana amb menys de 8 viatgers.
• Propines i extres personals.
• L'extensió al Líban no inclou les entrades als monuments a visitar (30 € aprox.),
Ni visat
(Gratuït).
• Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació (recomanat)
• Qualsevol altre concepte no esmentat com inclòs.
ALLOTJAMENTS
Hotels previstos o similars:
Amman: Hotel LARSA
Wadi Feynan: Ecolodge
Petra: Hotel PETRA PALACE
Wadi Rum: Acampada lliure.
Tot el material necessari per a l'acampada està inclòs, des de l'estoreta per dormir, fins als plats i coberts per menjar.
Encara van a haver mantes, cal portar un sac fi o d'hivern, en funció de l'època en què es viatge.
Aqaba: Hotel MY HOTEL
Si per qualsevol motiu, aquests allotjaments no són possibles, es garantida la mateixa categoria en altres similars.
La qualitat dels serveis en els allotjaments i la seva catalogació de categoria turística vénen donats pels organismes
pertinents de cada país en què es realitzen els viatges de les nostres programacions. A Jordània cal tenir en compte que és
un país musulmà i les diferències amb la nostra cultura a l'hora d'entendre els detalls en la qualitat dels serveis.
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