
Aventuras na Jordânia
Período: 1 nov 2019 a 31 out 2020

         Alertas sobre o destino:

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país.

Visto: Passageiros brasileiros necessitam de visto de entrada.

Vacinas: Certificado Internacional contra Febre Amarela

Preços por pessoa:

CATEGORIA PERÍODO EM DUPLO EM TRIPLO EM SINGLE CRIANÇA 2-11

3 nov a 22 dez + 5 jan a 25 out $1.463 $1.441 $1.809 $1.133 

29 dez $1.609 $1.587 $1.956 $1.279 

Preços elaborados em jul '19 Minimo 2 participantes

Serviços Incluidos:

Transporte aeroporto/hotel/aeroporto;

7 noites de hospedagem em regime de pensão completa;

Acompanhamento de guia local em idioma espanhol no destino;

Entradas nos monumentos especificados no itinerário;

Taxas hoteleiras e de serviço.

Serviços não Incluidos:

Passagens aéreas internacionais desde o Brasil até o destino e vice-versa;

Passaporte e visto;

Gorjetas aos guias, motoristas e maleteiros;

Almoço no dia livre (dia sem visitas);

Bebidas durante as refeições mencionadas;

Extras de caráter pessoal;

Tudo que não estiver devidamente especificado como incluído

Hotéis previstos ou similares - 4* Superior:

Amman: Harir Palace ou Gerasa ou Corp Executive ou Genava

Wadi Rum: Suncity ou Space Village ou Rahayab ou Mazayen ou Hasan Zweaideh

Aqaba: Oryx ou Marina Plaza

Petra: Petra Moon ou P Quatre Relax ou Petra Panorama

Mar Morto: Dead Sea SPA

NOTAS IMPORTANTES:

Preço Criança - aplica-se desde que partilhe o quarto com 2 adultos;

Triplo = Duplo com cama extra (sofá-cama), por vezes menor que uma cama normal.

Vacinas para a Jordânia: Certificado Internacional contra Febre Amarela (deve ser providenciado até 11 dias antes do embarque).

Passaporte: Validade mínima de 6 meses, a contar da data de entrada no país no país e 3 folhas em branco para controle de imigração local para cada país.

Obs: A obtenção dos vistos e da documentação necessária para a entrada no país são de inteira responsabilidade dos passageiros.

Início em Amã: domingo

TARIFAS SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

O Ramadã, em 2020, será de 23 abr a 23 mai. Para maiores informações, favor consultar-nos.

Visto: Brasileiros necessitam de visto para entrada na Jordânia. Pode ser emitido na chegada com valor aproximado de USD 60,00 por pessoa. Estadia acima de 02 

noites há isenção de taxa (necessário enviar cópia do passaporte).

Na Jordânia, não é permitida a entrada de itens religiosos de qualquer religião que não seja islâmica. Estes itens poderão ser confiscados na chegada ao país.

Poderá haver suplementos em época festivas como o Reveillon, caso a sua estadia inclua esta data. Queira contatar-nos.

4*

A Pensão Completa não inclui almoço em dias livres (apenas nos dias em que existem visitas).

Preços em dólares por pessoa, somente parte terrestre, para um mínimo de 2 participantes fazendo o mesmo itinerário.


