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                                                                                                            “Magia Jordani - przez pustynię nad morze” 
 

           Termin: 20.04 – 27.04.2020 r.       Cena:  3.360 zł/os. 
 

 

 
1.DZIEŃ:  KRAKÓW – AMMAN 
Zbiórka uczestników na lotnisku na dwie godziny przed wylotem. Przelot na 
trasie Kraków – Amman. Przylot  do Ammanu. Spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem na lotnisku Queen Alia. Następnie zwiedzanie stolicy Jordanii 
– AMMANU: pozostałości starożytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela       
z fragmentami rzymskich, bizantyjskich i arabskich budowli, świątynia 
Herkulesa i fortyfikacje odnowione przez Umajjadów. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
2.DZIEŃ: AMMAN – JERASH – AMMAN 
Śniadanie. Przejazd do JERASH zwanego „Pompejami Wschodu”. Zwiedzanie 
jednego z najlepiej zachowanych miast rzymskich na Bliskim Wschodzie. 
Spacer po mieście wzdłuż Cardo, głównej ulicy z czasów rzymskich, 
rozpocznie się od okazałego Łuku Triumfalnego Hadriana, następnie 
hipodrom, świątynia Zeusa, dwa rzymskie teatry oraz forum, Nimfeum, Łaźnie 
Zachodnie i Brama Północna. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
3.DZIEŃ: AMMAN – KERAK – WADI RUM 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KERAK: ruiny kościoła krzyżowców 
m.in., sala recepcyjna i sanktuarium Abu Sulejmana oraz jeden z najsłynniej- 
szych zamków krzyżowców – Kerak, który wznosi się majestatycznie na 
wzgórzu, strzegąc wybrzeża Morza Martwego i doliny Al-Karak. Przejazd do 
WADI RUM, unikatowego w skali światowej wąwozu. Safari samochodami 
terenowymi, wśród jednego z najpiękniejszych krajobrazów pustynnych 
świata. Przejazd na camping na Pustyni Wadi Rum. Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
4.DZIEŃ: WADI RUM – AKABA 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad Morze Czerwone do AKABY, 
miasta będącego jedynym portem morskim całej Jordanii. Właśnie z tego 
miejsca można dostrzec równocześnie aż trzy kraje: Egipt, Izrael i Arabię 
Saudyjską. Akaba słynie też z zabytków m.in. ze słynnych ruin jednego               
z kościołów bizantyjskich czy ruin Fortu Memeluków. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
5.DZIEŃ: AKABA – PETRA  
Śniadanie. Wykwaterowanie.  Całodzienna wycieczka do PETRY – miasta 
Nabatejczyków wykutego w skale ponad 2 tys. lat temu – najsłynniejszego 
zabytku Jordanii, który wpisany jest na listę UNESCO. Drogę do Petry, 
położonej na szlaku karawan między dwoma morzami Martwym                          
i Czerwonym, pokonuje się wąskim wąwozem Siq. Na jego ścianach można 
podziwiać liczne płaskorzeźby, kapliczki oraz pozostałości po systemach 
doprowadzających wodę do miasta. Przy wyjściu z wąwozu oczom ukazuje się 
wspaniałe skalne miasto. Można zobaczyć: skarbiec, katakumby królewskie, 
teatr rzymski, Bramę Themenos, skały Dżinów, pomnik Niszy, ulica Fasad, 
grobowce, Wielką Świątynię i Miejsce Ofiarne. Przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg 
6.DZIEŃ: PETRA – MORZE MARTWE – AMMAN  
Śniadanie. Wykwaterowanie.  Przejazd i wypoczynek nad MORZEM 
MARTWYM – najniżej położonym zbiorniku morskim świata w którym 
zasolenie wody wynosi ok. 30%. Podczas pobytu proponujemy: kąpiele w 
morzu gdzie nasze ciało swobodnie unosi się na jego powierzchni 
pozwalając nam na całkowity relaks, kąpiele słoneczne, korzystanie z 
czarnego błota bogatego w minerały, które ma wspaniałe właściwości dla 
skóry. Na miejscu można odwiedzić sklep z kosmetykami z Morza 
Martwego. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
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7.DZIEŃ: AMMAN – MADABA – MT.NEBO – MUKAWIR – AMMAN  
Śniadanie. Przejazd do MADABY – miasta rozsławionego w okresie 
bizantyjskim, jako jeden z głównych ośrodków mozaikarstwa. Do dziś 
zachowały się wspaniałe mozaiki bizantyjskie w cerkwi św. Jerzego. Znajduje 
się tam mapa z Madaby – mozaika z VI w. zbudowana z około 2 milionów 
elementów. Następnym punktem zwiedzania wokół starożytnej drogi jest 
GÓRA NEBO, która jest domniemanym miejscem śmierci Mojżesza. Następnie 
MUKAWIR (Macheront) − ruiny fortecy Heroda Wielkiego, usytuowanej na 
szczycie pustynnego wzgórza na wschód od Morza Martwego, pomiędzy 
dolinami Wadi Zarka oraz Wadi Mudżib w Jordanii. Arabska nazwa fortecy 
jest odwołaniem do przypuszczalnego miejsca męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
8.DZIEŃ: AMMAN – KRAKÓW 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na lotnisko Queen Alia w Ammanie. 
Przelot na trasie Amman – Kraków. Przylot do Krakowa. Zakończenie imprezy 
turystycznej. 
 
Świadczenia zawarte w cenie:  
 Przelot samolotem na trasie: Kraków – Amman – Kraków  
 Opłaty lotniskowe 
 Transfer klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania  
 Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach***, pokoje 2-3 os. z łazienkami 

oraz jeden nocleg na campingu na Pustyni Wadi Rum 
 Wyżywienie: 7 obiadokolacji + 7  śniadania  
 Opieka pilota  w trakcie przejazdu oraz pobytu 
 Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA: KL (30 000 EUR), NW (15 000 zł), bagaż 

podróżny (1000 zł) + CP (choroby przewlekłe)  
 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 Opieka polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania 
 1 butelkę wody mineralnej na dzień 

 
                        Dopłata do pokoju 1-osobowego 180 USD 
 
Uwaga: 
Dodatkowo należy posiadać kwotę 180 USD/os. Kwota ta nie podlega 
rozliczeniu i obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z ofertą, 
między innymi do Petry, 2 godzinna przejażdżka samochodami terenowymi po 
Pustyni Wadi Rum, napiwki dla kierowców, miejscowego przewodnika, opłaty 
graniczne, zestaw słuchawkowy oraz pozostałe koszty związane z realizacją 
programu. Cena nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji oraz posiłków 
nie wymienionych w programie. Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec 
zmianie. 
 

Obowiązującym dokumentem podróży w trakcie trwania imprezy jest 
paszport, który musi mieć ważność min. 6 miesięcy od daty powrotu. 

 


