Aqaba Magnifica Petra

Itinerário
À chegada do seu cruzeiro o nosso guia estará à sua espera no porto de Aqaba identificado com
Shore2shore.
Desfrutaremos de uma agradável viagem de cerca de 2 horas pelo belo Deserto da Jordânia até
chegarmos a Petra.
A norte de Aqaba, no deserto da Jordânia, encontramos um dos lugares mais espetaculares do
mundo: a cidade de Petra.
Esta famosa cidade rosa, que se baseia na cor da rocha que foi esculpida por árabes antigos
nabantinos (312 aC aprox.), foi considerada um dos mais preciosos legados culturais da humanidade,
tendo sida declarada Património Mundial em 1985.
Entraremos no Recinto arqueológico e chegaremos a Siq, um desfiladeiro estreito que atravessa
fantásticas paredes de pedra e deságua na majestosa cidade rosa esculpida na pedra, iluminada pelo
sol do deserto.
É incrível imaginar que esta imensa cidade, que era a antiga capital dos árabes nabateanos e que
ainda tinha um sistema de abastecimento de água potável, ficou escondida por mais de mil anos, até
ser redescoberta por um explorador suíço em 1812.
A nossa visita será guiada ao longo desta jóia extraordinariamente e bem preservada também,inclui
uma visita ao Teatro de Nabatean, Templos e túmulos reais e tempo livre para apreciar e encher o
nosso espírito com tanta beleza.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.
NOTA IMPORTANTE: para a visita tenha em consideração que vai caminhar a pé cerca de 6 km em
terreno irregular, por isso não é adequado para pessoas com problemas de mobilidade.
Recomenda-se usar calçado confortável e fechados, chapéu, protetor solar e um casaco.
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INFORMAÇÕES GERAIS
PREÇO POR PESSOA: DESDE 39,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 9 HORAS

SUPLEMENTO obrigatório a pagar com a reserva
Entrada geral em PETRA:
Adultos e maiores 12 anos: 71,00 €
Dos 2 aos 11,99 anos: 35,50 €
Bébés 0 aos 1,99 anos: GRATUITO

OBSERVAÇÕES
Idiomas

* Guia Intérprete português/brasileiro (sob disponibilidade):
Nível Médio / Panorâmico / Cultural.
Esta excursão não é recomendada para pessoas com mobilidade reduzida, que usem cadeira de rodas
ou que viaje com carrinho de bebé, note que terá de caminhar a pé cerca de 6 km em terreno irregular.
Recomenda-se usar calçado confortável e fechado, um chapéu, protetor solar e um casaco.
No recinto arqueológico, há um restaurante tipo buffet e várias barracas de comida.

Informação do desembarque
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O nosso guia e o autocarro estarão em frente ao navio facilmente localizáveis e identificados com
SHORE2SHORE.
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