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JORDÀNIA
Activa o Trekking
Et proposem conèixer aquest país de forma diferent, on la seva naturalesa tingui un
paper protagonista. Jordània és història: la dels Omeia que ens van deixar els castells del
desert, la de l'Imperi Romà a Jerash, la del cristianisme a Madaba i la dels nabateos a
Petra.
Però aquesta terra també amaga bells llocs on gaudir de la natura, com la reserva
de Dana o l'imponent desert de Wadi Rum, on podem fer alguna caminada o gaudir d'una
travessia en camell i d'un recorregut en 4×4.
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ITINERARI

Dia

Itinerari

1
2
3
4
5
6
7
8

Arribada a Amman
Amman - Wadi Mujib o Íbex Trail o Wadi Hmar - Petra
Petra
Petra - Ruta dels Reis - Dana - Wadi Feynan
Wadi Feynan - Wadi Rum (camells)
Wadi Rum (4×4) - Aqaba
Aqaba - Amman
Amman. Trasllat a l'aeroport

Alternativa - Trekking a Wadi Rum
5
Wadi Feynan - Wadi Rum (trekking)
6
Wadi Rum (trekking) - Aqaba

Àpats

Allotjament

E
E
E/S
E/P/S
E/P
E
-

Hotel
Hotel
Hotel
Eco Lodge
Acampada
Hotel
Hotel
-

E/P/S
E/P

Acampada
Hotel

Àpats | E: Esmorzar | P: Picnic | S: Sopar |

SORTIDES 2021

Abril:
Juliol:
Octubre:

18
4, 18
10, 24, 31

Maig:
Agost:
Novembre:

2, 16
1, 8, 15, 29
14, 28

Juny:
Setembre:
Desembre:

6, 20
12, 26
5

Grup mínim per garantir la sortida:
sortida 2 persones  Grup màxim: 16 persones
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DETALLS DE LA RUTA
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Dia 01 | Arribada a Amman
Arribada a Amman, recepció a l'aeroport i trasllat a l'hotel. Nit a Amman.
AMMAN
Situada estratègicament entre el desert i la fèrtil vall del Jordà, la capital de país és una
ciutat amistosa i plena de contrastos. El bulliciós centre aglutina l'activitat comercial i
administrativa en moderns edificis, hotels, restaurants i galeries d'art. La part antiga es
concentra al voltant de la Ciutadella, turó que domina la ciutat i en la qual es troben les
ruïnes del Temple d'Hèrcules, el Palau Omeia o l'Església Bizantina. Bones mostres de la
cultura de país es poden apreciar també en
en el Museu Arqueològic o al Museu de les
Tradicions Populars.
Dia 02 | Amman - Mar Mort - Wadi Mujib o Íbex Trail o Wadi Hmar - Petra
Sortida cap
p a l'espectacular depressió del Mar Mort, on baixem per gaudir d'un bany
b
a les
aigües més salades dell món. Continuació cap a Wadi Mujib i trekking travessant el canó (2
hores). Trasllat fins a Petra
a passant per la fortalesa del Kerak i viatjant per l'autopista del
desert.
Nota.. De novembre a març es realitza el trekking de terra pels voltants de Wadi
Mujib (3 hores) o el trekking a Wadi Hudeira si el nivell de l'aigua ho permet (2
hores).

Dia 03 | Petra
Avui dediquem el dia a visitar la ciutat nabatea rosada de Petra, amb les seves múltiples
façanes i edificis integrats en aquest incomparable marc natural. Finalitzada la
l visita farem
una excursió al Deir i si ho desitgem, a l'Altar dels Sacrificis, per al que hem de caminar entre
12 i 18 km.

PETRA
Aquest lloc envolta el visitant en una estranya sensació per
sens dubte el tresor
sor més preuat de Jordània i ha estat sovint
meravella del món". L'entrada a la ciutat es realitza a través
quilòmetre de longitud, les parets del qual s'eleven fins als 80

la seva increïble bellesa. És
denominada com "la vuitena
de l'estret canó de Siq, d'un
metres d'alçada.

Viatge organitzat i venut per l'agència de viatges
Independents & Trekkings amb NIF B65196164, amb domicili social a Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

TEMPORADA 2021

JORDÀNIA

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Els colors
s i les formacions rocoses són enlluernadores i poc a poc apareixen les primeres
escultures nabatees, l'aqüeducte i la calçada romana. Al final del Siq es troba el Khazneh,
un dels monuments més sublims i més ben conservats de Petra. Baixant pel Cardo
Máximus
mus el visitant es perd entre les tombes reials, el teatre romà i les desenes de
càmeres funeràries, per finalment admirar a la zona baixa de la ciutat, el Sant Santuarium
de Qasr el-Bint.
Bint. Des d'aquí es pot accedir a el monestir d'Al-Deir,
d'Al Deir, al què s'arriba després
d'ascendir 800 graons.
Dia 04 | Petra - Ruta dels Reis - Dana - Wadi Feynan
Trasllat de dues hores a través de la històrica Ruta dels Reis que creua els pobles antics i les
més impressionants valls i paisatges bíblics. A l'arribar a Dana, inici de la caminada de 4
hores de descens per l'impressionant Wadi Dana fins Feynan (alternativament podrà realitzar
una caminada de 2 hores i baixar després en vehicle a Feynan). Sopar i allotjament a Eco
Lodge de Feynan o en lodge del Mar Mort.
Dia 05 | Wadi Feynan - Wadi Rum
Trasllat al Wadi Rum, conegut com "la vall de la lluna", un magnífic lloc muntanyós de color
porpra, on Lawrence d'Aràbia va establir la seva caserna general mentre encapçalava els
exèrcits àrabs durantt la revolta de 1917. Comcencem una travessia en camell de 6 hores pel
desert de Wadi Rum (també pot fer-se
fer se el recorregut a peu). Sopar i allotjament en acampada
lliure.
WADI RUM
Considerat un dels entorns naturals més espectaculars d'Orient Pròxim, és una regió
formada per una sèrie de valls que s'estén al llarg de més d'un centenar de quilòmetres.
Ofereix un paisatge desèrtic de sorra esquitxat de majestuoses formacions d'arenisca,
d'arenis
granit i basalt modelades per l'erosió durant milions d'anys. Les muntanyes presenten una
extraordinària gamma de colors que van del negre al groc amb un important predomini del
vermell. Aquí s'alça el Jebel Rum, el cim més alt de Jordània (1.754 m). La
L zona va ser
escenari del rodatge de les més belles escenes de la pel·lícula "Lawrence d'Aràbia". En
l'actualitat els nòmades beduïns segueixen acudint a aquestes valls a la recerca de
pastures per als seus ramats de cabres i ovelles.
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Dia 06 | Wadi Rum - Aqaba
Al matí iniciem un recorregut de 4 hores en 4×4
4×4 o realitzem una travessa a peu pel desert
(segons opció escollida). Després del dinar,
d
ens dirigim a la ciutat d’Aqaba,
Aqaba, on ens allotgem.
AQABA
Encaixada entre la muntanya i el mar és l'únic port marítim de Jordània, aconseguit a
través d'intercanvis territorials amb l'Aràbia Saudita.
Banyada pel Mar Roig ofereix aigües cristal·lines, sol radiant i bon temps tot l'any, de
manera que és un lloc triat
iat per a les vacances de milers de jordans i turistes d'altres
països. Va ser lloc estratègic com a encreuament de les rutes d'Àsia, Àfrica i Europa i
posseeix notables restes arqueològiques com la primitiva ciutat islàmica d'Ayla.
També és recomanable visitar
sitar el fort mameluc del segle XVI i el museu del Sharif Hussein
Bin Ali.

Dia 07 | Aqaba - Amman
Matí lliure per recórrer la ciutat, descobrir els corals del Mar Roig,, descansar a la platja o fer
snorkel o submarinisme des del Royal Diving Centre. A la tarda, tornada a Amman i
allotjament.
Dia 08 |Amman.
Amman. Trasllat a l'aeroport
A l'hora prevista trasllat a l'aeroport i fi dels nostres serveis.

PREUS

PREUS
→ Preu per persona en base a Habitació Doble
→ Suplement Habitació Individual
→ Suplement Temporada Alta
→ Suplement Habitació Individual (a Temporada Alta)

1.165
220
100
270

Temporades
→ Temporada alta: Abril / Maig / Agost / Setembre / Octubre / Novembre
→ Temporada Baixa: Resta de sortides
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Notes sortides i preus
El preu d'aquest viatge no inclou els vols internacionals. A petició del viatger buscarem la
millor tarifa disponible en el moment d'efectuar la reserva.
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Aquests preus han estat calculats en base als tipus de canvi de divises, al preu de
transport derivat cost combustible o d'altres fonts d'energia i al nivell d'impostos i taxes
sobre els serveis de viatge inclosos en aquest viatge vigents en data 17/03/2021.
Mètode de pagament
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció.
La resta 15 dies abans de l'inici del viatge.

INCLOU
→
→
→
→
→
→

Trasllat aeroport - hotel - aeroport.
Transport en vehicle privat durant tot el recorregut.
Allotjament en hotels a base habitacions dobles amb esmorzar inclòs.
01 nit a Eco-Lodge
Lodge a Wadi Feynan i 01 nit d'acampada lliure a Wadi Rum.
Alimentació especificada en l'apartat de 'ITINERARI'.
Guia de parla hispana per a grups a partir de 8 persones. De 2 a 7 persones es realitza
amb conductor de parla anglesa o hispana (nivell bàsic) i sense guia.
→ Excursió en camell (6 hores) i recorregut en 4 × 4 (4 hores) a Wadi Rum en l'opció
JORDÀNIA ACTIVA.
→ Travessies a peu pel desert de Wadi Rum a l'opció JORDÀNIA TREKKING, amb guia
local de parla anglesa.

NO INCLOU
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Vols internacionals.
Visat Jordània (gratuït a partir de 2 persones).
Alimentació no especificada en l'apartat de 'ITINERARI'. Begudes.
Entrades a monuments i reserves naturals (135 USD aprox.). Això no inclou activitats o
excursions opcionals.
Guia de parla hispana per a grups de 2 a 7 persones.
Guies locals no obligatoris en les caminades a Dana, Mujib i Petra.
Propines i extres personals.
Assegurances opcionals de cancel·lació i/o d'assistència en viatge ampliat. Consultar.
Qualsevol altre concepte no indicat com inclòs.
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MÍNIM PARTICIPANTS VIATGE
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La realització d'aquest viatge requereix la participació d'un mínim de 2 persones.
Si no s'arriba a aquest mínim, l'agència té dret a anul·lar el viatge fins a 20 dies abans de
l'inici del viatge. En el cas que l'agència anul·li el viatge per no assolir el nombre mínim de
viatgers, l'agència reemborsarà tots els imports prèviament abonats en concepte
c
del
viatge.

ALLOTJAMENTS PREVISTOS

Ubicació

Allotjament

Amman
Petra
Wadi Feynan
Wadi Rum
Aqaba

Hotel Larsa
Hotel Petra Palace
Eco Lodge
Acampada lliure
My Hotel

COMPARTIR HABITACIÓ
Els preus corresponen a l'allotjament en habitacions dobles.
Es pot disposar d'una habitació individual mitjançant el pagament d'un suplement.
En cas de viatjar sol i desitjar compartir habitació amb una altra / es persona / es, pot sol·licitar-se
sol·licitar
la reserva
com "habitació a compartir".

DOCUMENTACIÓ

Per a nacionals espanyols: Passaport en vigor amb una validesa mínima de 6 mesos.
Visat Jordània
Cal enviar una còpia escanejada del passaport amb suficient antelació. Actualment el visat
és gratuït arribant a Amman el mateix dia que una altra persona del grup.
En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
informar los dels requisits documentals
docume
necessaris si
és el cas per a la realització del viatge.
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SANITAT

Per a nacionals espanyols: No hi ha cap vacuna obligatòria.
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En cas d'ostentar una nacionalitat diferent de l'espanyola, preguem ens ho indiquin abans
de reservar el viatge, perquè puguem informar-los
los dels requisits sanitaris que, si s'escau,
siguin aplicables per a la realització del viatge.
En l'apartat següent es troben els requisits actualment exigits per a la realització del viatge
a causa del COVID-19.

VIATJAR EN TEMPS DE COVID

Actualment, es pot viatjar a Jordània amb test PCR negatiu (obtingut durant les 120 hores
anteriors a l'entrada a el país).
A l'arribada a l'aeroport de Amman es realitzarà un altre test PCR, que ha d'haver estat
pagat amb anterioritat a https://registration.questlabjo.com.
https://registration.questlabjo.com. Els passatgers hauran de
presentar el codi QR obtingut per embarcar en el vol.
També cal presentar emplenat el formulari "Passenger Health Declaration and Locator
Form".
Per a la tornada a Espanya:
És obligatori complimentar el Formulari de Control Sanitari (FCS), al que es pot accedir en
l’enllaç https://www.spth.gob.es/ o mitjançant l’aplicació per a telèfon mòbil “SpTH”. El
formulari es podrà començar a omplir en qualsevol moment previ al viatge, excepte els
apartats corresponents a preguntes sanitàries, que estaran disponibles quan quedin 2 dies
per a l’arribada a Espanya. Un cop realitzada la declaració, rebràs un codi QR que és
imprescindible
indible per poder arribar a Espanya.
A més, excepte en el cas de menors de 12 anys, s’haurà de presentar obligatòriament un
certificat de vacunació, o bé un certificat diagnòstic negatiu en COVID-19,
COVID
o bé un
certificat de recuperació del COVID-19.
COVID
A continuació
nuació detallem les característiques
d’aquests certificats:
En el cas de certificat de vacunació s’acceptaran com vàlids aquells emesos per
autoritats competents sempre que s’aporti a partir dels 14 dies posteriors a la data
d’administració de l’última dosis de la pauta vacunal completa.
En el cas de certificats de prova diagnòstica d’infecció activa de COVID-19
COVID
s’hauran
d’aportar amb resultat negatiu expedits
s en les 48 hores anteriors a l’arribada a
Espanya. Les proves diagnostiques d’infecció per a SARS-CoV-2
SARS
2 admeses per poder
tornar a Espanya seran les següents:
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Les proves d’amplificació d’àcid nucleic
nucleic molecular (NAAT), utilitzades
utilitzade per detectar
la presència de l’àcid ribonucleic (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Els tests de detecció d’antigen inclosos en la llista comú de tests ràpids de
detecció d’antigen per COVID-19,
COVID
publicada per la Comissió Europea en base la
Recomanació
del
Consell
2021/C
24/01:
https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices El certificat de prova diagnòstica haurà
diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices.
d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom del titular, data de la
presa de la mostra, tipus de test realitzat i país emissor.
En el cas de certificats
ts de recuperació del COVID-19,, s’acceptaran com a vàlids
aquells expedits per l’autoritat competent o per un servei mèdic com a mínim 11 dies
després de la realització de la primera prova diagnòstica NAAT amb resultat positiu.
La validesa del certificat finalitzarà als 180 dies a partir de la data de presa de la
mostra. El certificat haurà d’incloure, almenys, la següent informació: Nom i cognom
cogno
del titular, data de presa de la mostra, primer test diagnòstic positiu per a SARSSARS
CoV-2 i país emissor.
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o

Qualsevol dels documents presentats, haurà d’estar redactat obligatòriament en espanyol,
anglès, francès o alemany.

MOBILITAT REDUÏDA

Segons el que estableix el Reglament CE 1107/2006, s'entén com a persona de mobilitat
reduïda, tota persona la mobilitat de la qual per participar en el viatge es trobi reduïda per
motius de discapacitat física (sensorial o locomotriu, permanent o temporal), discapacitat
discapacit o
deficiència intel·lectual , o qualsevol altra causa de discapacitat, o per l'edat, i la situació
requereixi una atenció adequada i l'adaptació a les seves necessitats particulars del servei
posat a disposició dels altres participants en el viatge.
s persones amb mobilitat reduïda que desitgin rebre informació precisa sobre la idoneïtat
Les
del viatge d'acord amb les seves necessitats especials, per tal de valorar la possibilitat i
viabilitat de contractar el viatge d'acord amb les característiques del mateix,
m
hauran de
posar en coneixement de la nostra agència de viatges tal situació perquè se'ls pugui
facilitar informació precisa al respecte.

CLIMA

A Jordània el clima està marcat per fortes variacions estacionals respecte a la temperatura
i les precipitacions.
Les temperatures per sota dels 0º C es donen al gener, el mes més fred, però en el
conjunt de l'hivern superen els 7,2º
7,2 C de mitjana. A la vall del Jordà
ordà es poden assolir els
49º C a l'agost, el mes més calorós. La temperatura mitjana al llarg de l'any a Amman és
de 26º C.
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DIVISES
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La moneda oficial de país és el Dinar jordà (JOD).
El tipus de canvi és aproximadament 1 EUR = 0,85 JOD

ENTRADES I GUIES LOCALS - PREUS ORIENTATIUS
TIUS

La despesa final per entrades dependrà de les activitats opcionals que realitzem un cop a
destí, ja que no totes les esmentades són obligatòries.
Dana: 10 JOD
Mujib: 25 JOD per l'Ibex Trail
Petra: 50 JOD (1 dia) / 55 JOD (2 dies)
Wadi Rum: 5 JOD
Mar Mort: 35 a 45 JOD (inclou entrada a l'resort per a bany i esmorzar)
Aqaba: 15 a 45 JOD (inclou entrada a Royal Diving Center o Resort de Aqaba)
GUIES LOCALS
Si el grup és inferior a 8 viatgers i per tant no anem acompanyats d'un guia, podem
contractar un guia local per algunes visites. Aquests preus són orientatius i es dividirien
entre el grup:
Petra: 62 EUR - Obligatori per a grups 2-7
2 persones sense guia
Ibex Trail: 187 EUR - Es realitza de l'1 de novembre al 31 de març. Com el preu és
car per a grups petits,
etits, es recomana fer el trail d'aigua per Wadi Mujib (1 abril - 31
octubre), o qualsevol altre wadi, així com una caminada per Bethania per veure el
lloc del Baptisme al Jordà (aquestes opcions sense guia).
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ASSEGURANÇA DE VIATGE
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Com a detall comercial de la nostra agència de viatges es regala una assegurança
d'assistència en viatge. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: Escapada Plus.
A més, s'ofereix la possibilitat de contractar una assegurança opcional de viatge per un
import de 25 € per persona, que amplia les cobertures d'assistència en viatge (respecte
(
a
les cobertures de l'assegurança d'assistència en viatge que es regala com a detall
comercial) i cobreix fins a 1.500 € de despeses de cancel·lació en els supòsits d'anul·lació
detallats a la pòlissa.
Aquesta assegurança s'ha de sol·licitar en el moment de realitzar el dipòsit per formalitzar
en ferm la reserva. En el següent enllaç troben tota la informació, les condicions
particulars i generals relatives a aquesta assegurança: VIP PLUS.
Consulteu-nos
nos en el cas que vulguin contractar altres assegurances de viatge o cancel·lació
amb majors cobertures.
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FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings SL Llicència GCMD - 259 - NIF B65196164

Per a formalitzar la reserva del viatge pot trucar-nos
trucar
al telèfon: 93 454 37 03 o bé
completar el següent formulari i enviar-lo
enviar
al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

DNI

Nº Passaport

Data de Caducitat

Direcció
Tel. Contacte 1

C. Postal
Tel. Contacte 2

Població

E-mail

Data de Sortida
Tipus Habitació

☐ Individual

☐ Compartida

Assegurança opcional de viatge oferta

☐ Doble compartida amb:

☐ Sí

☐ No

Nota.. Recomanem enviar una còpia escanejada del passaport al nostre e-mail
e
de contacte.
Calendari de pagaments
Dipòsit del 40% del total del viatge en el moment de la inscripció, i la resta 15 dies abans
de l'inici del viatge, llevat que l'agència hagi informat d'un percentatge i calendari de
pagament diferent en la informació precontractual.
Pagament en oficina
Targeta de crèdit (Visa, Mastercard), efectiu.
Pagament en efectiu únicament per a viatges d'import total inferior a 2.500 €
Transferència bancària
→ Banc: BBVA
→ Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el "Concepte" escrigui els NOMS I COGNOMS de les persones que viatjaran. Per
confirmar la inscripció al viatge haurà d'enviar per e-mail
e mail una còpia de l'ingrés o
transferència.
Subjecte a les condicions generals que es troben a la nostra pàgina web:
https://viatgesindependents.cat/condicions
https://viatgesindependents.cat/condicions-generals/
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TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016 (RGPD),
), el client accepta que les dades personals que informa en aquest
document així com les que puguin ser facilitades en el futur per la mateixa finalitat, siguin
recollides i tractades per l'agència VIATGES INDEPENDENTS i TREKKINGS S.L., amb
domicili a Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Aquestes dades han estat recollides
per l'agència VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. amb la finalitat de facilitar-li
facilita
la
informació precontractual d'acord amb la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i
Usuaris, i altres lleis complementàries.
El tractament de les seves dades personals s'efectua legítimament d'acord amb els articles
del RGPD:
• 6.1. a El clientt va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades
personals per a un o diversos fins específics.
• 6.1. b El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual
l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.
L'afectat podrà exercitar els drets reconeguts en el RGPD i, en particular, els d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició a través d'un escrit que podrà dirigir a la seu social de
l'Agència en l'adreça indicada, amb la referència
referè
"Protecció de Dades".
CONSERVACIÓ DE LES DADES
Mantindrem la seva informació personal mentre hi hagi una relació contractual,
precontractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de
supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades.
Signatura client
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