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Des de  
900 € 

 
GC 1881 

JORDÀNIA (11 dies) 

Una lliçó fascinant d’història 

Descubreix un dels destins més fascinants del món: la història de la Humanitat en molt poc espai, el llegat bíblic més antic, la 
presència dels romans a Jerash, Um Qais, Pella i Amman, el reialme nabateu de Petra, els fons marins d’Aqaba, l’inoblidable 
record del Wadi Rum -el desert de Lawrence d’Aràbia-, les fortaleses cels creuats i els castells del desert. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
    
 

Dia 1 .- Arribada a Amman.  

Dia 2 .- Visites a la ciutat: ciutadella, teatre 

romà, casc antic, museu arqueològic...Nit 

Dia 3 .- Recollida del vehicle i excursió als 

jaciments de Jerash, Pella i Umm Qais des 

d’Amman. Nit. 

Dia 4.- Excursió per explorar els castells del 

desert a l’est i sud d’Amman. Nit 

Dia 5. Ruta a Petra.. Dia per explorar la ciutat 

nabatea. Nit. 

Dia 6 .- Dia sencer per explorar Petra. Nit. 

Dia 7 .- Ruta fins a Aqaba. Nit. 

Dia 8.- Trasllat al Wadi Rum. Exploració del 

desert i nit en campament a Wadi Rum. 

Dia 9.-Ruta al Mar Mort. Bany i nit a la zona 

de Madaba. De cami visita del castell del 

Karak 

Dia 10 .- Dia sencer per explorar el Mont 

Nebo i les col.leccions de mosaics. Nit. 

 Dia 11 .- Trasllat a l’aeroport. 

 

 

 

Preus i condicions 

 
 

Inclou: cotxe de lloguer per als dies indicats + allotjament 3-4*, trasllat 
d’arribada + dossier de ruta (què fer, horaris, preus, mapes, suggeriments de 
rutes etc ..)  
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més barat per 
complementar aquest viatge). 
 
 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, poden ser més o menys dies a gust del viatger 



 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15/ 682 63 62 05 

 

 

 

El Monestir, a Petra Interior de Kerak 
  

Bany al Mar Mort Desert del Wadi Rum 
  

Qsar Kharana El Tresor, a Petra 
 


