
                     DELS NABATEUS A L’ISLAM  

                        PETRA I LES CIUTATS MIL·LENÀRIES   

                            PATRIMONI DE LA HUMANITAT  

 DIA: 15 Març  2020                                        LLOC: Plaça Marcet, Sabadell                         HORA: A concretar  

VISITES DE TEMÀTICA CULTURAL INCLOSES:  

Visita panoràmica d’Amman amb guia local · Visita de 

Jerash · Visita del Castell d’Ajlun · Visita del Mar Mort · 

Visita de l’Església Ortodoxa de Sant Jordi a Madaba · 

Visita del Mont Nebo · Visita de Betània · Visita de la Gran 

Petra (UNESCO) · Visita de la Petita Petra · Visita del 

Desert de Wadi Rum amb vehicles 4x4 · Visita d’Aqaba 

amb passeig en barca pel Mar Roig   

      JORDÀNIA 
        ESSÈNCIA D’ORIENT MITJÀ            

Del 15 al 22 de març 2020 

L´AULA DE SABADELL 

15/03  Sabadell - Barcelona - Amman  

16/03  Amman, visitem Jerash i Ajlun   

17/03  Amman, Madaba, Mont Nebo i Betània   

18/03  Amman  - Mar Mort - Petra   

19/03  Petra, Patrimoni de la Humanitat   

20/03  Petra - Petita Petra - Desert de Wadi Rum  

21/03  Wadi Rum - Aqaba i visita del Mar Roig - Amman   

22/03  Amman - Barcelona - Sabadell   

EL PREU INCLOU: 

Bitllets Aeris anada i tornada en classe turista 

Taxes Aèries 

Trasllats Sabadell/ Aeroport/ Sabadell  amb autocar 

Trasllats en autocar privat en destinació 

Assegurança d’Assistència en Viatge i Cancel·lació  

Hotels 5***** + 1 NIT en Haimes al Desert de Wadi Rum  

Viatge en Règim de Pensió Completa  

Guia acompanyant des de Barcelona  

Guia nacional de parla hispana en destinació 

Excursions i Entrades indicades a l’itinerari 

VISAT Inclòs  

Grup mínim 30 participants  

 

EL PREU NO INCLOU: 

TOT TIPUS DE BEGUDES  

Tot tipus d’Extres 

Tot allò No Indicat 

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 

No hi ha dubte que Jordània és un regne marcat per la seva història i cultura. La seva rica herència es troba en nombroses 
restes d'antigues civilitzacions que encara romanen, imbuïdes en la pròpia essència d'aquest increïble regne i gravades en 
l'ànima del seu poble. Jordània és l'escenari de dos dels paratges més espectaculars del Pròxim Orient: Petra, l'antiga ciutat 
dels nabateus i una de les ruïnes més captivadores del món, així com el paisatge desèrtic de Wadi Rum, que va fascinar a 
Lawrence d'Aràbia. 

PLA DE VOLS PROVISIONAL RJ:   

15/03/20 Barcelona - Amman 15:35 - 21:00 

22/03/20  Amman - Barcelona 10:45 - 14:45 

 

PREU PER PERSONA EN CAMBRA DOBLE:  

1.995 €  

  SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  400 € 

Suplement No Socis i Acompanyants:  +100 € 



JORDÀNIA 
ESSÈNCIA D’ORIENT MITJÀ 

Del 15 al 22 de març 2020 

L´AULA DE SABADELL 

15/03  SABADELL - BARCELONA - AMMAN  

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Facturació dels equipatges i volem cap a Amman. Arribada a l’Aeroport 
d’Amman i trasllat amb autocar a l’hotel. Sopar (sopar lleuger en funció de l´hora d´arribada) i allotjament.  

 

  
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

16/03  AMMAN, VISITEM JERASH I AJLUN   

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la ciutat de Jerash, una de les ciutats de la Decàpolis. Jerash es troba al nord d'Amman, 
aproximadament a 45 km i a una hora de distància per carretera. Durant l'excursió, visitarem l'Arc de Triomf, la plaça 
ovalada, el Card Columnat, la columnata, el temple d'Artemisa i, per acabar, el teatre romà, amb una meravellosa acústica. 
Al migdia, dinar en ruta. Després visitarem el Castell d’Ajlun, fortalesa construïda el 1185 i reconstruïda més tard en el segle 
XIII pels mamelucs després de la seva destrucció pels mongols. És un castell de l'època dels croats, situat a la part alta de la 
muntanya i des del qual es contempla una bella vista. En acabar la visita, tornada a Amman. Sopar i allotjament a l'hotel.  

 
17/03  AMMAN , MADABA, MONT NEBO I BETÀNIA 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al sud d’Amman per a conèixer l'Església Ortodoxa de Sant Jordi a Madaba, on es troba el 
primer mapa-mosaic de Terra Santa. Continuació cap al Mont Nebo per admirar la vista panoràmica de la Vall del Jordà i del 
Mar Mort des de la muntanya. Aquest enclau és important perquè va ser l'últim lloc visitat per Moisès i des d’on el profeta va 
albirar la terra promesa, a la que mai arribaria. Tot seguit, ens acostarem a Betània, enclau sacre on segons la llegenda Sant 
Joan Baptista fou batejat i s’establí. Dinar en un restaurant local. A la tarda, tornarem a Amman per  a realitzar una visita 
panoràmica de la ciutat. Els seus elements més importants són les avingudes, la Ciutadella, el centre urbà i el Teatre Romà, i 
un bulliciós nucli antic amb el seu famós mercat local. Sopar i allotjament a l´hotel.  

 
18/03  AMMAN - MAR MORT - PETRA  

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al Mar Mort per a conèixer aquest espai singular, el punt més baix de la terra, 
situat a 400 metres sota el nivell del mar. La seva salinitat i els seus minerals ofereixen possibilitats curatives per a diferents 
malalties, així com per a la fabricació de productes cosmètics i de bellesa. Possibilitat de fer un bany en funció del clima, així 
com gaudir opcionalment de les teràpies i tractaments que ofereix aquest espai. Al migdia, dinar en un restaurant de la 
zona. En acabat, sortida cap a Petra i trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament. 

 
19/03  PETRA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT   

Esmorzar a l’hotel. Dia complet dedicat a la visita de Petra, la ciutat rosa, la capital dels Nabateus. Durant la visita, que 
accedirem a través d´un congost fantasiós, coneixerem els monuments més importants i representatius esculpits a la roca 
pels Nabateus. El Tresor, famós i internacionalment conegut monument dut al cinema en una de les pel·lícules d'Indiana 
Jones, les Tombes Reials, els temples, teatres, el Monestir, etc. Petra és un d'aquells llocs del món on s’ha d’anar almenys 
una vegada a la vida.  Al migdia, dinar en un restaurant local. Acabades les visites, tornada a l'hotel. Sopar i allotjament.  

 
20/03  PETRA - PETITA PETRA - DESERT DE WADI RUM (ACAMPEM AL DESERT)  

Esmorzar a l’hotel i, abans de deixar la vall de Wadi Musa, descobrirem  un altre enclau arqueològic, conegut com La Petita 
Petra, la més important parada de caravanes beduïnes durant el Regne Nabateu, on podrem descobrir el magnífic conjunt 
de tombes i diversos jaciments arqueològics de gran valor artístic i arquitectònic. Tot seguit  sortida cap al Desert de Wadi 
Rum. Després de dues hores de camí, arribem al desert de Lawrence d'Aràbia. La visita, que es realitza en peculiars vehicles 
4x4 conduïts per beduïns, consisteix en una petita incursió en el paisatge llunar d'aquest desert. Durant el nostre passeig 
observarem les meravelles que ha fet la natura, amb les roques i la sorra. Coneixerem els Pilars de la Saviesa, La font de 
Lawrece, dunes impressionants, i una arquitectura natural de pedra granítica espectacular, etc. Al migdia, dinar en ruta. A la 
tarda, seguirem gaudint d´aquest meravellós desert roig, i farem nit acampant a les còmodes “HAIMES” (acampaments al 
desert), tot contemplant la puresa del desert i el romàntic cel estrellat. Sopar i allotjament al campament.  

 
21/03  WADI RUM - AQABA I EL MAR ROIG - AMMAN   

Esmorzar a l’hotel. De bon matí sortirem cap a Aqaba, un dels llocs més visitats de Jordània. Aqaba representa un dels 
nuclis turístics més importants de Jordània per la seva ubicació a la vora del Mar Roig i per ser una destinació de platja, relax, 
diversió, esports nàutics i oci nocturn. Però a Aqaba també es poden trobar altres atractius més enllà de les platges. El 
Castell d’Aqaba o Manluk i el Museu Arqueològic d'Aqaba en són dos exemples clars. A continuació durem a terme un 
relaxant mini creuer a través del Mar Roig on podrem contemplar aquest fabulós paradís dels submarinistes, un dels mars 
menys contamintats del món. Al migdia, dinar en un restaurant local. A una hora indicada, sortida cap a Amman. Trasllat a 
l'hotel, sopar i allotjament.  

 
22/03  AMMAN - BARCELONA - SABADELL    

Esmorzar a l’hotel. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport d’Amman. Facturació dels equipatges i volem cap a Barcelona. 
Arribada a l’Aeroport de Barcelona i trasllat amb autocar a la ciutat comtal fins al punt d’origen. Final del viatge i dels nostres 
serveis tot desitjant que hagin gaudit d’aquest fabulós viatge a Jordània.  

 

* L’ORDRE DE LES VISITES ÉS SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIÓ EN FUNCIÓ DE LA DISPONIBILITAT I PER MOTIUS 
LOGÍSTICS, RESPECTANT EN TOT CAS EL CONTINGUT ÍNTEGRE DEL VIATGE.  

 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Telèfon: 93 496 14 67  

www.kulturalia.es      info@kulturalia.es 



JORDÀNIA 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE RESERVA 
 

 
INSCRIPCIONS: 

Del 18 al 22 de novembre de 2019 a:  KULTURALIA VIATGES - Tel 93 496 14 67.  

De dilluns a divendres de 9h30 a 13h i de 16h a 18h. 

 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

- Les habitacions individuals són molt limitades.  

- En aquest viatge es requereix PASSAPORT ELECTRÒNIC ORIGINAL I AMB UNA VIGÈNCIA MÍNIMA DE 6 MESOS.  

- Preguem facilitar el número de soci en el moment de formalitzar la reserva. 

- Aforament limitat (en el cas d´excés de participants, obrirem un segon torn d´aula itinerant)  

 

 

RESERVES I PAGAMENTS:   

Caldrà abonar una paga i senyal de 600€ per plaça entre el 25 i el 29 de novembre de 2019. 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre la paga i senyal. 

 

La resta del pagament caldrà fer-la entre el 10 i el 14 de febrer de 2020.   

 

 

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  
 

Banc Sabadell:  ES03 0081 0025 2100 0314 6621 * 

“La Caixa”:  ES10 2100 3208 5822 0035 6748 * 
 
* Cal indicar NOM + COGNOM + “JORDANIA AULA” 

 
 
 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ:  
(per desestiment voluntari o bé per causa No coberta per l’assegurança opcional de cancel·lació): 

 
Paga i senyal NO reemborsable. 

50% de despeses de cancel·lació entre 29 i 15 dies abans de la data del viatge. 

75% de despeses de cancel·lació entre 14 i 7 dies abans de la data del viatge. 

100% de despeses de cancel·lació entre 6 dies abans de la data del viatge i la mateixa data del viatge. 

 

Del 15 al 22 de març de 2020  

   L’AULA DE SABADELL 

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta - 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67 

www.kulturalia.es     info@kulturalia.es 
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