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ITINERARI (8 dies / 7 nits):  

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. 

06/03  SABADELL -  BARCELONA - AMMAN (VIA ISTAMBUL) 

Trasllat a l’Aeroport de Barcelona amb autocar. Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió i sortida amb el vol 
direcció a Amman (via Istambul). Arribada a l’Aeroport d’Amman, tràmits de duana i trasllat a l’hotel. Allotjament.   

07/03  AMMAN, VISITEM EL CASTELL D’AJLUN I LES RUÏNES DE JERASH 

 Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Castell d’Ajlun, fortalesa 
situada a 75 Km al nord de la capital, presidint el Mont Auf a 
1.250 metres sobre el nivell del mar, construïda el 1185 per 
un comandant de Saladí amb l’objectiu de controlar les 
mines de ferro i la ruta comercial que transitava cap a la vall 
del riu Jordà. Aquest castell, considerat un dels millors 
exemples de l’arquitectura militar islàmica, fou reconstruït 
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 bonica vista. Tot seguit, sortirem cap a la 
localitat de Jerash, una de les ciutats de la decàpolis 
romana situada al voltant dels turons bíblics de Gilead, que 
ocupava un enclau estratègic entre les vies que unien Petra i 
Damasc conegut com el Camí dels Reis. 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 un restaurant de la zona. A la tarda, tornada a 
Amman. Sopar i allotjament a l'hotel.  

08/03  AMMAN, VISITEM BETÀNIA, EL MONT NEBO I MADABA  

Esmorzar a l’hotel i sortida cap al sud d’Amman per 
descobrir els enclaus històrics i espirituals de Terra Santa. 
Començarem la visita a l’espai bíblic de Betània, enclau 
sacre a la vora del riu Jordà, on segons la llegenda Jesucrist 
fou batejat. Aquest espai s’ha inscrit a la llista del Patrimoni 
de la Humanitat de la UNESCO pel seu valor arqueològic i 
religiós. Tot seguit, sortirem cap a un altre espai bíblic, com 
és el Mont Nebo, situat al cim Siyagha, a 700 metres 
d’alçada sobre la Vall del Jordà, des d’on podrem admirar la 
vista panoràmica de la Vall del Jordà i del Mar Mort. Aquest 
enclau és important perquè, segons la tradició bíblica, va 
ser l'últim lloc visitat per Moisès i des d’on el profeta va 
albirar la terra promesa, a la que mai arribaria,  i s’hi establí. 
Avui dia el Mont Nebo és un complex commemoratiu, un 
Monestir franciscà i un jaciment arqueològic amb vestigis 
d’època bizantina, on hi destaquen els seus meravellosos 
mosaics. Completarem el matí amb la visita de Madaba, 
localitat situada a 30 Km al sud d’Amman i una de les ciutats 
amb la major comunitat cristiana del país, amb nombroses 
esglésies ortodoxes i catòliques.  

 



Visitarem l’Església de Sant Jordi de Madaba, erigida 
durant el segle XIX sota les ruïnes d’un temple bizantí, on es 
troba el primer mapa-mosaic de Terra Santa elaborat 
durant el segle VI, veritable joia arqueològica i un dels 
primers exemples de cartografia del món cristià. Al migdia, 
dinar en un restaurant local. A la tarda, tornarem a Amman 
per realitzar una visita panoràmica de la ciutat més 
cosmopolita del país, construïda sobre 7 turons i 
considerada també com un dels nuclis principals de la 
decàpolis romana. Els seus elements més importants són 
les avingudes, la Ciutadella, el centre urbà, el Teatre Romà i 
un bulliciós nucli antic amb el seu famós mercat local. 
Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

09/03  AMMAN - MAR MORT - PETITA PETRA - PETRA 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap al Mar Mort per 
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. Tot seguit sortirem cap al sud del país 
en direcció a la regió muntanyosa d’Edom i Wadi Musa, on 
serem rebuts per la meravellosa Petita Petra, un enclau 
arqueològic de gran valor arqueològic i artístic, situat a 8 
Km de la ciutat nabatea de Petra, coneguda amb el nom de 
Siq Al Barid, el congost dels comerciants nabateus, on hi 
trobem cases i botigues esculpides a la roca i que va 
significar un punt important de 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. En 
acabat, sortida cap a Petra i trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament. 

10/03  PETRA, PATRIMONI DE LA HUMANITAT  

Esmorzar a l’hotel. Dia complet dedicat a la visita de Petra, 
“la ciutat rosa”, declarada Patrimoni de la Humanitat per 
la UNESCO, erigida pels edomites durant el segle VIII aC i 
elevada a capital d’imperi pels Nabateus al segle VI aC, Fou 
un dels enclaus millor conservats en la clandestinitat de la 
història i redescoberta per l’explorador suís Johann Ludwig 
Burckhardt durant el segle XIX després que quedés 
soterrada per la sorra i pel pas del temps. Aquesta fabulosa 
ciutat es troba a Wadi Musa (Vall de Moisès), entre 
congosts i roques gegants. 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.  

 



11/03  PETRA - DESERT DE WADI RUM EN 4X4 I ACAMPAMENT AL DESERT 

 Esmorzar a l’hotel i sortida cap al sud fins arribar al Desert 
de Wadi Rum. Després de dues hores de camí, arribarem al 
famós desert de Lawrence d'Aràbia. Aquest desert és un 
paradís pels amants de la natura, de l’aventura i de la 
tranquil·litat i inscrit a la llista del Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. Únic pels seus colors i per les 
seves formacions rocoses, ofereix al visitant la màgia 
necessària per deleitar-nos amb les millors postes i sortides 
de sol.  La visita, que es realitza en peculiars vehicles 4x4 
conduïts per beduïns, consisteix en una petita incursió al 
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. Al migdia, dinar a 
l’acampament. 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. 

12/03  WADI RUM - AQABA - AMMAN  

Esmorzar al campament. 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 clars 
exemples. A continuació, durem a terme un relaxant mini 
creuer a través del Mar Roig (subjecte a condicions 
climàtiques) 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.  
 

 

 

13/03  AMMAN - BARCELONA (VIA ISTAMBUL) - SABADELL    

Esmorzar a l’hotel. A una hora indicada, trasllat a l’Aeroport d’Amman. Facturació dels equipatges, embarcament a l’avió 
i sortida amb el vol direcció a Barcelona (via Istambul). Arribada a l’Aeroport de Barcelona i trasllat amb autocar a 
Sabadell. Final del viatge i dels serveis tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta fabulosa ruta per Jordània.  

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



JORDÀNIA MÀGICA 
DELS NABATEUS AL REGNE HACHEMITA 
Essències i Tradicions d’Orient Mitjà 
 

Del 06 al 13 de març de 2023 (8 dies / 7 nits) 
Viatge d’Autor, acompanyats per l’arqueòloga Núria Roselló   

2.150 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 500€ 
> Suplement NO Socis acompanyants: +100€ 

EL PREU INCLOU: 

• Vols internacionals i domèstics segons itinerari en classe turista 
• Taxes Aèries 
• Visat Turístic  
• Trasllat Sabadell/Aeroport de Barcelona/Sabadell amb autocar 
• Trasllats amb autocar privat en destinació  
• 6 nits en Hotels 5***** a Amman i Petra  
• 1 nit en Haima (acampaments del desert) de màxim confort 
• Pensió Completa 
• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
• Propines guia local i xòfer 
• Assegurança d’Assistència en Viatge i Cancel·lació 

> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per infecció per COVID-19 

• Guia acompanyant especialista des de Barcelona: NÚRIA ROSELLÓ (Arqueòloga). 
• Grup mínim 25 Participants / Grup màxim 35 Participants  

VISITES INCLOSES:  

• Visita guiada del Castell Medieval d’Ajlun  
• Visita guiada del jaciment arqueològic de Jerash 
• Visita guiada de Betània (UNESCO) 
• Visita guiada del Mont Nebo 
• Visita guiada de Madaba  
• Visita guiada d’Amman 
• Visita guiada del Mar Mort 
• Visita guiada de la Petita Petra 
• Visita guiada de Petra (UNESCO) 
• Excursió amb vehicles 4x4 al Desert de Wadi Rum (UNESCO) 
• Excursió a Aqaba i Mini Creuer pel Mar Roig (subjecte a condicions climàtiques) 
 

EL PREU NO INCLOU: 

• Sopar del primer dia (06/03) i àpats durant els vols 
• Begudes als Àpats  
• Tot tipus d’Extres 
• Tot allò No Indicat 
 

PLA DE VOLS PREVIST (TURKISH AIRLINES): 

06/03/23 Barcelona - Istambul 15:05 - 20:35 

06/03/23 Istambul - Amman 21:40 - 22:55 

13/03/23 Amman - Istambul 10:05 - 13:30  
13/03/23 Istambul - Barcelona 15:25 - 17:05 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



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 

CONDICIONS DE RESERVA 
  

IMPORTANT!!! SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ COVID AMB PAUTA COMPLETA! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència. 

• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 35 places. Grup mínim de 25 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• CALDRÀ PRESENTAR PASSAPORT DIGITALITZAT I VIGENT 45 DIES ABANS DE LA SORTIDA. 

 

 

  
INSCRIPCIONS: 

Del 24 al 28 d’Octubre de 2022 a KULTURALIA VIATGES 

Tel 93 496 14 67 / 690 802 602 o bé al correu info@kulturalia.es 

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

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 

- 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 700€ per persona entre el 7 i l’11 de Novembre de 2022. 

Caldrà abonar el pagament final abans del 2 de Febrer de 2023. 

 

La reserva de plaça no quedarà confirmada fins a rebre el pagament total del viatge. 

Els NO Socis Acompanyants hauran d’abonar un suplement de 100€ sobre el preu del viatge. 

  

DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES: 
  

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

  

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

  
25% de despeses de cancel.lació entre 45 i 30 dies abans de la data del viatge. 

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. 

  

mailto:info@kulturalia.es

