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                               ITINERARI DE 08 DIES DE VIATGE PER  JORDÀNIA, ISRAEL I TERRITORI DE L’ A.N.P    
 

Dia 1         BARCELONA – AMMAN  
Dijous, 13/04/2022  
 

Trobada a la Terminal T1 de l’aeroport de El Prat a les 14.00 h en els mostradors de la companyia 
aèria ROYAL AIR JORDANIAN.  Benvinguda  per part de la guia de  RT CULTURAL. Tràmits de 
facturació. Sortida a les 16.35 h. en vol RJ-108,  directe a  AMMAN.  El vol  té una durada aproximada 
de 4,30 hores i, en ell, se'ls oferirà un sopar lleuger. 
Arribada a les 21,55 h ( hora local).  Un cop passem control de passaports ens donarà la benvinguda 
el nostre representant de parla hispana. Desprès d’ajudar-nos a recollir el nostre equipatge ens 
acomodarem en el nostre autocar.  Benvinguda per part del nostre guia jorda de parla hispana. 
Allotjament a l’HOTEL CENTRO MADA BY ROTANA. 4**** locals o similar. 
WEB  https://www.rotana.com/centrohotels/jordan/amman/centromadaamman  
 

 
Dia 2         AMMAN – MONT NEBO – MADABA – PETRA  
Divendres,  14/04/2022  
 

Esmorzar a l’hotel. 
 

El regne Hachemita amaga al seu territori llocs bíblics, ciutats perdudes, les empremtes de cavallers 
llegendaris, etc; és una terra hospitalària i acollidora. Fem ruta cap al sud del país, i de camí 
recorrerem la regió central, on les poblacions es dispersen pel llegendari Camí dels Reis o "La Nova 
Via Trajana", la ruta de comunicació utilitzada ininterrompudament més antiga del món. Es va 
utilitzar per unir les antigues ciutats del nord: Bashan, Giliad i Ammon amb les ciutats de Moab, 
Edom, Paren i Midian al sud. Aquesta via històrica va ser pavimentada en temps de l'emperador 
Trajà en només tres anys, una via monumental de 460 quilòmetres que unia Bosra, en l'actual Síria, i 
Aqaba, via que facilitava un ràpid accés des de l'interior cap al Mar Mort ia l'inrevés. Nosaltres 
viatjarem per la còmoda autopista del desert per arribar als importantíssims llocs que hi ha en 
aquesta via. 
 

Visitarem el  MONT NEBO, lloc habitat des de la més remota antiguitat però 
conegut especialment pel record de la visió de la Terra Promesa i mort de Moisès, 
que narra la Bíblia en el llibre del Deuteronomi (Dt 34). Els cristians de la regió 
fixaren el record bíblic edificant sobre el cim de Siyagha, el més avançat cap a la 
vall del Jordà, una església-memorial en honor a Moisès, profeta i home de Déu.  
El primitiu santuari va ser construït durant el segle IV, adaptant a l’església un 
edifici preexistent, potser d’època clàssica. Des del punt més alt d’aquest pujol (a 
800 metres sobre el nivell del mar) es pot veure una increïble  panoràmica que 
abraça bona part de la Terra Santa: cap a sud es divisa el Mar Mort i el Desert de Judà; a l’oest la Vall del Jordà i les Muntanyes de Judea i Samària, especialment en 
el dies ben clars, on és també visible Betlem, la fortalesa d’Herodes, les Cúpules de 
Jerusalem i l’oasi de Jericó.  
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 Des d’aquesta cimera és el llegendari lloc on Yahvé va mostrar a Moisés la terra promesa, després de 
40 anys de pelegrinatge pel desert i desprès de creuar el Mar Roig.  A la cimera hi ha una petita 
església franciscana; al interior es conserven diversos mosaics: escenes de caça i d’altres animals.  
Celebració de l’eucaristia.  
 
Molt a prop trobem la ciutat de MADABA. El rei 
Mesha de Moab, enfrontat de manera constant 
amb els israelites, va deixar alguna de les seves 
victòries a una estela datada l’any 850 aC. En ella 
apareix la localitat de Madaba. Moisès va creuar 
la regió en el seu èxode des d’Egipte. També la 
Bíblia ha deixat constància (Josué 13, 9) d’aquest 
assentament durant una època en la que els 
moabites feien tractes amb el regne d’Israel i el 
regne de Judà per poder conviure de la manera 
més independent possible. En el segle V, una de 
les diòcesis va quedar establerta a Madaba, on els 
successius bisbes van encarregar la construcció d’esglésies, santuaris i basíliques.  A Madaba s’han trobat restes de 14 esglésies dels segles V i VI. El mosaic més famós fins a la data continua sent 
el del Mapa de Madaba (a 560), al terra de l’església grec-ortodoxa de Saint George. És el mapa 
original de Terra Santa més antic que es coneix. En el mapa, a part de totes les ciutats, els llocs 
geogràfics i més detalls precisos, es fa menció a la “Nova Església de  la Verge”, que es va construir a Jerusalem per ordre de Justinià l’any 543.  
 
Dinar en un restaurant. 
 
Continuarem cap a PETRA, la ciutat nabatea del desert, la fascinant culminació d'un recorregut per 
l'espina dorsal de Jordània, on passarem les dues pròximes nits i un dia complet de visites. Petra és 
coneguda amb el sobrenom de la Ciutat Rosada a causa del color rosat que envolta el territori. Es 
tracta d'un dels complexos monumentals antics més extraordinaris del món.      
 
Arribada a la capital de l'antic regne nabateig: la ciutat de PETRA.  
 
Sopar i allotjament en HOTEL GUEST HOUSE. 4**** o similar.   Web: www.guesthouse-petra.com 
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Dia 3         PETRA: la Ciutat Rosada.  
Dissabte, 15/04/2022  
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Dedicarem tot el dia a descobrir  la ciutat coneguda amb el sobrenom de la Ciutat Rosada degut al 
color rosat que envolta tot el terreny. Es tracta  d’un dels complexes monumental antics més 
extraordinaris del món. Caminarem a través del SIQ, un profund i estret congost creat gracies a les repercussions d’un terratrèmol. El passeig a través d’aquest insòlit camí té la seva recompensa; un 
cop arribem al final ens espera una gran sorpresa: el Khaznet, més conegut amb el nom del Tresor.   
 La façana d’aquest temple mortuori mesura més de 40 metres d’alçada i la seva imatge justifica el 
seu sobrenom. Part del recorregut entre l’entrada de Petra i el inici del Siq pot realitzar-se a cavall 
(inclòs en la entrada). A partir d’aquí anirem descobrint, amb calma, una fascinant successió de 
tombes esculpides a la roca, cisternes, cases i el gran teatre. Tot rosa.     
                       
El dinar serà en un restaurant ubicat a l’interior de Petra. 
Per la tarda disposaran d’un temps lliure per aquells que estiguin  en forma podran pujar pel turó  
que condueix fins al Monestir o els menys  aventurers tindran un moment relaxat per gaudir de l’artesania que ofereixen els  nombrosos   venedors  que es troben entre les tombes reials.     
 
Sopar i allotjament a l’hotel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 4              PETRA – JERUSALEM   
Diumenge,  16/04/2022  
 
Esmorzar a l’hotel. 
 
Viatjarem en el nostre autocar, fins a la frontera amb Israel. Tramits fronteres i....... benvinguts a 
Terra Santa¡¡¡¡¡  Amb companyia de la nostra guia local de parla hispana continuem ruta cap a la 
ciutat de JERICóÓ, la ciutat de les palmeres, una de les ciutats més antigues del món i actualment un 
dels enclavaments més importants de l'Autoritat Palestina. Situada a uns 250 metres per sota del 
nivell del mar és considerada la ciutat més baixa a la terra. Els testimonis arqueològics situen el seu 
origen en fa més de 10.000 anys. En la cultura occidental, la ciutat és coneguda popularment com el 
lloc on Josué toco les trompetes que van fer que les muralles de Jericó s'enderroquessin.   
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Jericó era una ciutat cananea molt 
important; a Tell Assultan trobem 
les restes d'una muralla defensiva 
doble, que segons la tradició 
s'identifica amb la demolida per 
Josué. Celebració de l’eucaristia a 
l’esglesia franciscana de Jerico. 
 
Dinar en un restaurant.  
 
Al Puig de les Temptacions, es troba 
el monestir grec, excavat a la roca, 
que commemora el lloc on Jesús va 
orar per espai de quaranta dies i 
quaranta nits;  per això aquest lloc 
és conegut pel nom de Qarantal.  
 
Arribada a JERUSALEM, la ciutat tres cops Santa i Cerimònia de Benvinguda des del Mirador del 
Mont Scopus, on saludarem a la ciutat.   Dinar en un restaurant. 
 
Sopar i allotjament  a l'HOTEL LADY STERN 4 * locals o similar.  
 https://es-la.facebook.com/LadySternHotel/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 5               JERUSALEM. 
Dilluns, 17/04/2022    
 

Esmorzar a l’hotel.  
 
El  nostre autocar ens deixarà a la cimera de la 
MUNTANYA DE LES OLIVERES. A peu, al igual 
que en un diumenge de rams de fa 20 segles, 
descendirem poc a poc en direcció a la Vall del 
Cedró. En aquesta muntanya es troben molts llocs 
representatius com: El lloc de l’Ascensió (hi 
trobarem una petit santuari  que marca el lloc des d’on Jesús va ascendir al cel),  l’església del Pater 
Noster (aquest és el lloc on Jesús va ensenyar als 
seus deixebles l’oració del Pare Nostre), l’església 
del Dominus Flevit (des d’on Jesús va contemplar 
la ciutat santa i va plorar per ella en un diumenge 
de Rams) i el Cementiri Jueu.  
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Al peu de la muntanya trobarem l’Hort de les Oliveres (es conserven oliveres mil·lenàries, segons 
experts i creients, són considerats els ceps de les oliveres de l’època de crist) i La Basílica de l’agonia 
o de les Nacions (Va ser erigida l’any 1924 en el lloc tradicional del Jardí de Getsemaní. La basílica 
conserva una secció de la base rocosa identificada com el lloc en el que Jesús va estar orant sol a l’hort la nit de la seva detenció). Finalitzem el matí coneixent l’Església de la Tomba de Maria (segons 
la tradició ortodoxa. Allà es troba el lloc exacte on el cos de la Verge Maria va descansar per tres 
dies) i la Gruta de Getsemaní. 
 

A continuació anem cap a BETLEM, lloc molt significatiu pels cristians d’arreu del món per ser el 
lloc de naixement de Jesús de Natzaret. En els seus 
orígens la població pertanyia a la tribu de Judà. El 
primer esdeveniment notable és que fou el bressol 
del rei David. Però el que és realment important és 
que aquest va ser el lloc on els profetes havien 
anunciat que naixeria el Messies. Arribada al punt de 
control de Betlem. Haurem de canviar de guia ja que entrarem a Territori de l’Autoritat Palestina. (No 
oblidin de dur a la mà el seu passaport, és 
imprescindible).  

 
És hora de dinar. Anirem a un restaurant propietat de palestins cristians. És una manera 
solidaritzar-nos amb els cristians de la Terra Santa.  Seguidament, visita a la Basílica de la Nativitat 
de Betlem. És un dels temples cristians en ús més antics. En l’actualitat, la basílica és la combinació 
de dues esglésies construïdes segons la tradició en el lloc on va néixer Jesús. Està administrada per l’església catòlica i l’església ortodoxa grega, encara que avui en dia és un lloc sagrat tant pels cristians com pels musulmans. Va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 
2012.  Celebració de l’eucaristia.     
 

Visita de l'HERODION, jaciment arqueològic 
d'un dels palaus més originals del rei Herodes. 
El magnífic complex arquitectònic estava 
concebut com un palau amb la finalitat de ser el 
mausoleu del monarca a la seva mort. Construït 
sobre l'any 40 a.C. pel rei Herodes el Gran, 
aquesta antiga fortalesa se situa sobre un turó 
artificial, ubicada a 12 quilòmetres al sud de 
Jerusalem ia 5 quilòmetres al sud-est de 
Betlem, Herodes la va coronar amb el palau 
Herodió, format per quatre torres, una a cada 
cantonada, amb un pati central i un edifici al 
mig. A la base del turó, va establir una petita 
ciutat. Al voltant de l'any 71 aC, els romans van 
enderrocar la fortalesa, però les restes 

arqueològiques han estat fins a l'actualitat i, el 2007, es va trobar el mausoleu on està enterrat 
Herodes. La descripció feta per Flavi Josep de la processó al funeral d'Herodes i dels estudis 
exploratoris dels arqueòlegs, van fer que les restes que es van trobar fa uns anys per Ehud Netzer 
fossin declarades la tomba tan buscada. 
 
Tornarem  cap a Jerusalem.  Sopar i allotjament al nostre hotel.  
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Dia 6               JERUSALEM. 
Dimarts, 18/04/2022    

 
Esmorzar a l’hotel.  

Aquest matí sortirem molt aviat 
del nostre hotel per entrar a la 
Ciutat Vella, que estarà en total 
silenci, abans que els mercaders i 
habitants envaeixin la Via 
Dolorosa.  Iniciarem el VIA 
CRUCIS o Estacions de la Creu. Son 
14 estacions o parades que 
recorden o representen situacions 
que Jesús va sofrir per la salvació de l’home. Finalitza a l'interior del 
SANT SEPULCRE, on celebrarem 
l’eucaristia. Conegut amb el nom 
de Gòlgota és el lloc on, segons els 

evangelis, es va produir la crucificació, enterrament i resurrecció de Crist.  També és coneguda amb 
el nom de la Basílica de la Resurrecció. Aquesta basílica, un dels centres més sagrats del 
Cristianisme, ha estat un important centre de peregrinatge des del segle IV. Avui dia alberga la seu 
del Patriarca Ortodox de Jerusalem. Celebració de l’eucaristia. 
 
Anirem a la Muntanya de Sió, fora de les muralles de la ciutat. Aquesta muntanya està 
tradicionalment lligada al rei David, de qui s’assegura que fou enterrat allà, i també lligada a la vida 
de Jesús i els seus deixebles. Trobem l’església de la Dormició de Maria. El sostre negre i cònic de l’abadia és el punt més alt de la muntanya (actualmente en obres).   Desprès de passar per la Tomba 
del Rei David, arribarem al Cenacle. És en aquest lloc on Jesús i els seus deixebles varen celebrar la 
seva festa de Pasqua, l’últim Sopar abans que Jesús fos jutjat.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visitarem l’església de Sant Pere in Gallicantu o Casa de Caifàs. En aquest lloc és on van portar 
Jesús després de ser arrestat i on Pere el va negar tres cops abans del cant del gall.  Aquesta església 
es troba construïda sobre les runes de la Casa de Caifàs, on Jesús va estar empresonat.    
 
Dinar en un restaurant 
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A la tarda coneixerem els secrets del Barri Jueu i del Mur de les Lamentacions. És sagrat pels jueus perquè actualment és el lloc més proper al Sancta Sanctorum de l’antic Temple de Jerusalem, al qual  
ells poden accedir. Gaudirem d ‘ una estona de temps lliure.   
 
Sopar  al nostre hotel. 

A la nit gaudirem d úna visita nocturna a la 
ciutat de Jerusalem.  En primer lloc farem una 
parada al  edifici del Parlament  per visitar la 
menorà de la Knéset. Es una menorà de bronze 
de set braços, de grans dimensions, ubicada a 
l'extrem del jardí de les roses , enfront  del 
parlament d' Israel. L' emblemàtic monument 
mesura 4,30 metres d' alçada, 3,5 metres d' 
ample i 4 tones de pes.  L'escultura va ser creada 
entre 1949 i 1956 i inaugurada en una sessió 
parlamentària especial el 15 d'abril de 1956, 
durant les celebracions del 8è aniversari de la 
fundació de l'estat d'Israel, sent presentada 
oficialment com un regal del Parlament del 

Regne Unit a l'autoritat legislativa  israelià. Considerada un monument a la identitat històrica 
d'Israel, la menorà ha romàs en la seva ubicació actual des de 1966. La menorà de la Knéset va ser 
projectada basant-se en el model del candelabro daurat del Temple de Jerusalem. El monument va 
ser descrit com a «llibre de text visual» de la història jueva.   
 

Pasarem amb el nostre autocar per el barri  de Mea 
Shearim , significa cent portes en hebreu. El nom 
es refereix a les cent portes d'entrada evocades a la 
Torá i corresponia a la Parashá hashavua (secció 
setmanal de la Torá) que es llegia a la sinagoga 
durant la setmana en què es va crear el barri.  
És molt conegut per ser un barri on viuen 
exclusivament jueus ultraortodoxos. Diversos 
rètols conviden a les visitants a no entrar en aquest 
barri vestides de manera "indecent". 

 
 
Farem un passeig per la moderna  zona de 
Mamila  i acabarem la visita nocturna  
visitant el barri jueu de la ciutat amurallada  
per arribar fins al  Kotel  o mur de les 
lamentacions  on compartirem   aquet espai  
sagrat amb els jueus que s´apropan a pregar a 
la nit.  
 
Allotjament al nostre hotel.  
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Dia 7           JERUSALEM – Frontera – BETÀNIA DE TRANSJORDÀNIA -  MAR MORT 
Dimecres, 19/04/2022    

 
Esmorzar a l’hotel.  
 
Sempre acompanyats per la nostra guia israeli , ens dirigim cap al  proper pas fronterer de P. 
Allenby. Trobada amb el nostre guia jordà de parla hispana que ens tonarà a donarà la benvinguda i 
ens assistirà en els tràmits de passaport. Ja estem de nou a  JORDÀNIA. 
 
 Seguidament ens  arribarem a  BETÀNIA, a la 
frontera amb Israel molt a prop de Jericó. Aquí es 
troba el lloc on Josué, després de la mort de 
Moisès, va travessar el Jordà per arribar a 
Canaan. El punt del riu és conegut com Beit 
Abarah (la casa dels que travessen). Aquí Joan 
Baptista residia i batejava.  Betània se situa a la ribera sud del rierol Wadi Kharrar, a l’altre costat 
del Jordà. A Betània s’han trobat restes dels 
primers anys del segle I, el que semblen piscines 
amb esglaons que podien servir a Sant Joan per 
submergir a les persones que batejava. També s’han trobat restes del segle VI, que formaven part d’un assentament reconegut en el mosaic de 
Madaba com Safsafas. Davant de Betània es troba el petit turó d’Elies. Segons una de les tradicions, 
Elies va pujar al cel en un carro de foc.   
 
Renovació de les promeses del baptisme i celebració de l’eucaristia. 

 
 
Trallat cap al MAR MORT, el lloc més baix de la terra, a 430 metres sota el nivell del mar, ocupant la part més profunda d’una depressió tectònica travessada pel Riu Jordà. Té 80 quilòemtres de llarg i 14 d’ample. A la Bíblia apareix mencionat i al seu voltant hi havia les ciutats de Sodoma, Gomorra,  
Admah, Zeboim i Zoa. També rep el nom de Llac d’Asfaltites, pels dipòsits d’asfalt que es troben a les seves ribes, coneguts i explotats des de l’edat mitjana.  
 
 
 
 

mailto:info@rtcultural.com


 

 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA:    
RT CULTURAL.   Barcelona.   WEB : www.rtcultural.com    Mail: info@rtcultural.com  Tlf: 93 122 67 00  

 

 

10 

 
Arribada a l’HOTEL HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA. 5* locals o similar.  
https://www.ihg.com/hotels/gb/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-JO-_-
DDLJO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribució de les habitacions i dinar al restaurant de l’hotel.  
 
Tarda lliure per on podrem 
aprofitar   per gaudir de  l’experiència de banyar-se en el Mar 
Mort o gaudir de les piscines i 
instal·lacions del nostre hotel. L’alt 
contingut en sal de les seves aigües 
farà que el nostre cos floti. L’experiència és única i gratificant; no deixin perdre l’oportunitat d’aquest bany!    
 
Sopar i allojament al nostre hotel.  
 
 
Dia 8:                      MAR MORT - AMMAN – BARCELONA  
Dijous, 20/04/2023.  

 Esmorzar bufet a l’hotel. Trasllat cap a l’aeroport internacional d’AMMAN. A les 11.55h. sortida en 
vol regular de la companyia ROYAL JORDANIAN, directe a Barcelona.  Dinar a bord. 
 Arribada prevista a l’aeroport de El Prat a les 15.45 h i  
 
                                                                                                        ………………..  FI DEL PELEGRINATGE .                   
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