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Oásis de paz no Oriente Médio, a Jordânia
recebe seus visitantes com carinho, em um
país rico em paisagens diversas e sereno ao
assimilar luxo e tradição ao mesmo tempo 

por e fotos THAIS ANTUNES 
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Um convite ao prazer, uma visita ao
desconhecido, uma jornada que
desperta os cinco sentidos. Muitas
metáforas podem servir para 
traduzir a sensação rara de visitar – 
e se deixar conquistar – por um
país múltiplo em paisagens, exótico
em seus costumes e, sobretudo, 
acolhedor em sua gente. 
Além dos atrativos históricos e 
religiosos, a Jordânia oferece 
estonteantes paisagens naturais
apresentadas sob o panorama do
que de melhor o turismo de luxo
pode oferecer: exclusividade, 
conforto e alta gastronomia. Tudo
isso na mais santa paz.
Em meio às sabidas turbulências
que assolam sua vizinhança, formada
por nações como Iraque, Israel,
Cisjordânia e Egito, a Jordânia
surge como um verdadeiro oásis 
no deserto. Essa joia do Oriente
Médio viu, no turismo, a solução
para suprir a falta de petróleo e
água que acomete o país. Por 
isso, todos ali parecem estar 
preparados para receber os 
visitantes e assimilar os costumes
ocidentais sem constrangimento,
embora a tradição islâmica prevaleça
entre os habitantes. 
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No detalhe, área de convivência do resort Mövenpick Dead Sea. De cima para baixo,
vista geral do Kempinski Dead Sea, que possui um dos melhores spas da região, 
e os visitantes que se divertem com a lama do Mar Morto oferecida pelo hotel. 
Na página ao lado, é possível identificar a alta concentração de sal no Mar Morto. Na
dupla de abertura, as descobertas em Petra

OS MELHORES RESORTS
E SPAS ESTÃO NA REGIÃO
DO MAR MORTO 
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Além da beleza natural estonteante,
o mar, que é na verdade um lago,
concentra às suas margens alguns
dos melhores hotéis do país, com
spas afamados mundialmente. Há
quem acredite inclusive que o 
“Jardim do Éden” que a Bíblia 
menciona seria uma referência 
ao lugar. Você certamente vai 
concordar com isso caso seja afeito
a tratamentos de beleza e dias do
mais puro relax. Nos luxuosos
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea,
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea
e Jordan Valley Marriott Dead Sea
Resort & Spa, os grandes atrativos
são mesmo os tratamentos ofertados
nos preparadíssimos spas dos 
resorts que, claro, se aproveitam
das propriedades curativas da 
região para implementar seus 
cardápios de beleza e saúde. O mais
famoso entre os tratamentos é a
massagem relaxante e embelezadora
com lama e produtos naturais locais.
Após a massagem, é possível relaxar
nas piscinas e duchas particulares. 
Fora dos spas, a qualidade da
gastronomia oferecida pelos hotéis
faz a diferença para quem gosta de
comer bem, com diversos 
restaurantes de culinária local e 
internacional. Mais impressionante,
porém, é assistir ao pôr do sol 
depois de passar um dia inteiro às
margens do Mar Morto, besuntado
pela tal lama milagrosa. 
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A cada passo, ao entrar em uma loja ou restaurante,
ao sair de manhã do hotel, não importa onde, você
vai ouvir “Salam Aleikum”, saudação típica que
quer dizer “que a paz esteja contigo” ou, ainda,
uma forma de mostrar a todos como são bem-vindos
ali. É imprescindível que seu roteiro inclua alguns
dias na região do Mar Morto.

Acima, show de dança do ventre, que
acontece todos os dias, e é um dos
atrativos dos resorts do Mar Morto. 
Na página ao lado, a piscina com vista
espetacular do Kempinski Dead Sea

BONS RESTAURANTES E
SHOWS COMPLETAM A
ROTINA NO MAR MORTO    
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De cima para baixo, beduíno no deserto de
Wadi Rum e refeição no acampamento De-
sert Camp. Na página ao lado, detalhes do
Desert Camp. Na dupla anterior, um dos ca-
melos que conduz visitantes os melhores
pelo deserto 

O famoso poder das propriedades minerais da lama
(magnésio, sódio e potássio) pode ser comprovado
quase que instantaneamente no toque macio da
pele. Vale ainda boiar nas águas do Mar Morto,
cuja alta salinidade impede o corpo de afundar.
Para quem quiser levar um souvenir da lama, 
existem ótimas marcas, como a RIVAGE, que 
industrializam o segredo da beleza na Jordânia!

Na mesma linha saudável, a região de
Ma’In, a apenas uma hora de Amã,
concentra um resort de águas termais
onde o sonho de se banhar em uma
cachoeira natural com águas quentes
se torna possível. As propriedades
terapêuticas das águas, que podem
chegar até 60 ºC, fazem do local 
um spa natural muito procurado 
por turistas.
Tido como o melhor da região, o
Hotel Evason Ma’In proporciona 
o conforto para desfrutar das termas
com vista para uma das cachoeiras.
O som ambiente é o barulho da água
caindo, o que garante um estado
constante de relaxamento. O spa,
com a assinatura Six Senses, está
instalado próximo a uma cachoeira
particular para os hóspedes. Além 
da cozinha internacional, toda feita
com produtos orgânicos, o hotel 
oferece leite, queijos e vegetais de
fabricação própria.
O lugar também tem herança 
histórica, já que é por ali que estão
as ruínas do Palácio de Machaerus,
onde Salomé teria dançado para o
rei Herodes e pedido a cabeça de
João Batista.

Um deserto para chamar de seu 

É hora de silenciar! A proposta 
vem do próprio deserto de Wadi
Rum, nomeado este ano pela
UNESCO como Patrimônio Mundial
da Humanidade. 

FIQUE EM SILÊNCIO PARA
OUVIR E SENTIR A FORÇA
DO DESERTO DE WADI RUM
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Para apreciar o deserto, também
conhecido como Vale da Lua, é
preciso deixar a mordomia de lado
e se hospedar à maneira beduína. 
Um dos acampamentos que oferece
essa vivência é o Captain Camp,
com tudo organizado pelos 
próprios beduínos. 
As tendas são simples e revestidas
por um grosso tecido feito de lã de
carneiro para proteger das baixas
temperaturas. Durante o dia, você
pode escolher entre fazer um 
passeio de 4x4 ou de balão para 
conhecer parte da área protegida,
mas é com a chegada do fim do dia
que o deserto começa a revelar suas
belezas e mistérios. Em um delicioso
passeio de camelos, os hóspedes
são conduzidos ao local ideal para
se despedir do sol. Nesse momento,
é possível contemplar e entender a
imensidão do deserto. O céu assume
o espetáculo. As cores começam a
mudar e a realçar as montanhas de
arenito que chegam a mais de
1.700 m de altura, e a cada instante
o deserto vai se transformando em
temperatura e visual. Depois do 
espetáculo do anoitecer, a diversão
fica a cargo do jantar típico feito
pelos beduínos. A carne de carneiro
envolta em alumínio é enterrada em
uma espécie de churrasqueira e só
é retirada após quatro horas, já na
presença dos visitantes. A comida 
é servida enquanto o violeiro e 
algumas palmas animam a roda.

Ao lado, passeio de camelo pelo deserto Wadi
Rum. Na página ao lado, o preparo das comi-
das no Desert Camp

NO DESERTO É PRECISO
SE HOSPEDAR E VIVER À
MANEIRA BEDUÍNA
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Ao lado, jordaniano fumando Sisha, cena 
cotidiana nos restaurantes do país e vista geral
de Amã. Na dupla anterior, o Tesouro, mauso-
léu de 43 metros de altura, iluminado por 1800
velas, principal cenário do Petra by Night 

Uma vez saciados, os turistas são
rapidamente convidados a treinar
alguns passinhos da dança árabe.
Tudo isso iluminado por algumas
velas e um infinito mar de estrelas. 

A cidade das cores

Quem ouviu falar da Jordânia 
certamente também já ouviu falar
de Petra, uma das sete maravilhas
do mundo moderno. Se ainda assim
estiver difícil, tente se lembrar do
cenário do clássico Indiana Jones 

e a Última Cruzada (1989). 

Lembrou? Mesmo que você tenha
como referência as imagens do
filme ou de uma fotografia, chegar
a essa cidade é arrebatador. Ainda
mais quando se inicia a exploração
à noite, com o passeio Petra by
Night. A proposta dos guias é 
contemplar e sentir o local durante
a caminhada. As enormes montanhas
arenosas de diferentes cores 
levemente iluminadas pelas estrelas
e pela lua instigam a curiosidade.
Guiados por velas e por um céu 
estrelado de perder o fôlego, os 
visitantes percorrem, em silêncio,
desfiladeiros de mais ou menos 
2 quilômetros até o prometido 
Tesouro. O templo de 43 m de 
altura, iluminado por 1.800 velas,
é o presente final da noite.

Construída pelos nômades Nabateus há mais de 2 mil
anos, Petra ficou perdida por 600 anos e só foi 
reencontrada em meados do século 19 pelo pesquisa-
dor suíço Ludwig Burckhardt. Durante o dia, o passeio
requer alguns cuidados para caminhar, como protetor
solar, chapéu e água. Começar a caminhada bem cedo
ajuda a driblar o clima desértico, mas, se você não for
adepto à caminhadas, é possível percorrer o trajeto
sobre burros ou camelos por 20 dólares. 

NA JORDÂNIA TUDO FAZ
LEMBRAR PASSAGENS DA
BÍBLIA E DA HISTÓRIA 
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A “Cidade Rosada”, como também é conhecida,
revela o motivo de tal apelido à medida que o sol
chega e ilumina suas rochas de arenito. O segundo
monumento mais famoso de Petra é o Monastério
e, para chegar lá, são aproximadamente 800 de-
graus. O ideal é contratar uma mula para ajudar na
subida, já que a vista promete ser recompensadora.

Para aqueles que gostam de mergulhar
na cultura local, e também de pôr a
mão na massa, é possível aprender 
a cozinhar os pratos típicos no 
programa Petra Kitchen. Um grupo
de divertidos chefs ensina um menu

que inclui sopa de lentilhas, salada
grega, homus e esfiha de zattar. E
oferece uma degustação do banquete!

Linha do tempo 

A religião e a história acompanham
toda a trajetória pela Jordânia e é
contada pelos guias em cada local 
visitado. Tudo ali está em uma pas-
sagem bíblica, mas alguns lugares são
ainda mais especiais. O Monte Nebo,
localizado em Mádaba, é um desses
lugares santos da Jordânia. Foi lá que
Moisés avistou a Terra Santa, paisa-
gem que reúne o Vale do Rio Jordão,
o Mar Morto, Jericó e 
Jerusalém. Lá também está a obra de
Giovanni Fantoni, que representa a
crucificação de Jesus e a Serpente,
que Moisés levou para o deserto. 
O Vale do Rio Jordão é o ponto mais
importante para os turistas que visitam
o país por questões religiosas. O local
onde João Batista teria batizado Jesus
foi visitado pelo Papa João Paulo II
durante sua peregrinação espiritual.
Como ele, milhares de pessoas ainda
vão ao rio para serem batizadas. Para
isso é preciso comprar uma roupa 
especial e pagar o preço do batismo,
que custa 20 dólares.

De cima para baixo, piscina com borda infi-
nita do Kempinski Aqaba, no Mar Vermelho,
e a piscina do Kempinski Dead Sea, na reigão
do Mar Morto. Na página ao lado, um legítimo
souk, mercado ideal para comprar autênticos

produtos locais e fazer uma negociação com
os comerciantes 

AO SUL DO PAÍS, AQABA 
É A JANELA DA JORDÂNIA
PARA O MAR VERMELHO  
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Ao lado, pastor na região do vale do Rio 
Jordão. Na página ao lado, especiarias típicas

Enfim, o mar

Localizada ao sul do país, Aqaba é a
janela Jordânia para o mar. É lá que
turistas tomam um barco rumo a um
delicioso passeio – que dura cerca de
quatro horas – em busca dos corais
mais preservados do Mar Vermelho.
Durante o passeio, é possível 
observar de perto a costa da Arábia
Saudita, do Egito e de Israel. O 
pacote do passeio inclui duas paradas
para mergulho de snorkel e um 
delicioso almoço preparado pelo 
comandante. O menu, é claro, inclui
peixe, além de entradinhas árabes.
O mar que é chamado de Vermelho
tem, na verdade, uma tonalidade de
um lindo e forte azul visto de fora.
Mas, quando explorado, revela as 
milhares cores de seus corais e 
peixes. A diversidade é tamanha que,
terminado o passeio, o mergulho
segue nas piscinas de borda infinita
do hotel Kempinski com vista para o
mar. O moderno hotel é frequentado
pela alta sociedade do país e é
comum ver uma variedade de modelos
de burquínis na piscina. Um bom
exemplo da deliciosa mistura que a
Jordânia representa. E como nem
todos os costumes ocidentais foram
tão bem assimilados, tome cuidado
ao fotografar as mulçumanas, pois, 
se os maridos estiverem por perto,
em geral não vão aprovar.

GUIA TOP:

Onde ficar:

Em Amã: Amman Marriott Hotel:
diárias a partir de US$152. 
Reservas: 0800 703 1512 (toll-free)
ou marriott.com
Em Ma‘in: Evason Ma‘in: diárias a
partir de US$250. Reservas: 
+962 5 324 5500 ou sixsenses.com
Em Petra: Mövenpick Resort Petra:
diárias a partir de US$215. 
Reservas: +962 3 215 71 11 ou
moevenpick-petra.com
Em Aqaba: Kempinski Hotel Aqaba:
diárias a partir de US$120. 
Reservas: +962 3 209 0888 
ou kempinski.com
No Mar Morto: Kempinski Hotel 
Ishtar Dead Sea: diárias a partir de
US$230. 
Reservas: +962 5 356 8888 
ou kempinski.com
Mövenpick Resort & Spa Dead Sea:

diárias a partir de US$225. 
Reservas: +962 5 356 1111 
ou moevenpick-deadsea.com
Jordan Valley Marriott Dead Sea

Resort & Spa: diárias a partir de
US$182. Reservas: +962 5
3560400 ou marriottdeadsea.com

Quem leva:

A Emirates Airlines: trecho aéreo
São Paulo-Jordânia a partir de
R$3.462,47 (mais taxas), em classe
econômica. Reservas: 5503 5000 ou
emirates.com. Não há voos diretos do
Brasil para a Jordânia. Por isso, em-
barcando com a companhia, o trajeto
é feito com conexão e pernoite em
Dubai, na ida e na volta. A Emirates
oferece a diária no hotel, translado e
visto para entrada em 

O VALE DO RIO JORDÃO É O
DESTINO DE PEREGRÍNOS
EM BUSCA DE FÉ E PAZ     

6- jordania 2_Layout 1  2/6/12  12:45 PM  Page 112


