POD SŁOŃCEM JORDANII

Kraj: Jordania
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/405/
Tak blisko, a jednak tak egzotycznie - Jordania to jeden z naszych ulubionych kierunków z bezpośrednim lotem z
Polski. :)
Już po kilku godzinach lotu przeniesiemy się w świat czerwonych skał, malowniczych pustyni, kolorowych targów.
Zobaczymy miejsce chrztu Jezusa, przejdziemy się skalistymi wąwozami prowadzącymi do niesamowitych
zabudowań Petry i spędzimy noc w namiocie na pustyni.
Dla tego wyjazdu wybraliśmy formę kameralnego roadtripu, abyśmy mogli nasycić się Jordanią w swoim tempie.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU DO JORDANII
Zasady wjazdu do Jordanii i informacje dla podróżujących:
STATUS: otwarta dla podróżujących
WJAZD: wymagany negatywny wynik testu PCR wykonanego max.72h przed przylotem; wykonanie drugiego testu
PCR po przylocie (koszt ok. 150 zł; zaszczepieni posiadający zaświadczenie są zwolnieni z testu po przylocie);
należy wypełnić deklarację zdrowotną online przed podróżą oraz dokonać rejestracji na
portalu www.visitjordan.gov.jo która wygeneruje kod QR; należy posiadać ubezpieczenie pokrywające koszty
leczenia COVID-19

1 DZIEŃ - PRZELOT DO AMMANU - ZWIEDZANIE: AMFITEATR, CYTADELA
Wylot z Warszawy lub Krakowa. Przelot do Ammanu w Jordanii.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego, skontaktuj się z nami!)
edziemy do hotelu w Ammanie, i po zostawieniu bagaży ruszamy na odkrywanie smaczków tego miasta.
Pospacerujemy po starówce, odwiedzimy rzymski amﬁteatr oraz pozostałości rozległej cytadeli, z której rozpościera
się panoramiczny widok na miasto.

2 DZIEŃ - RZEKA JORDAN (MIEJSCE CHRZTU JEZUSA) - MORZE MARTWE
Ruszamy w trasę!
Naszym pierwszym przystankiem będzie miejsce, gdzie Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa. Miejsce to leży na terenie
wojskowym, dlatego jesteśmy zobligowani wybrać się tam z oﬁcjalną wycieczką.
Następnie pojedziemy nad Morze Martwe. Zatrzymamy się na kilku punktach widokowych i odpoczniemy na plaży.
Chętni mogą spróbować kąpieli w jednym z najbardziej zasolonych akwenów świata.

3 DZIEŃ - PETRA: AL-CHAZNA
Zwiedzamy perłę Jordanii - ruiny stolicy Nabatejczyków Petrę.
Do Petry prowadzi ciasny skalny wąwóz, którym dojdziemy do najbardziej rozpoznawalnej budowli Al-Chazna,
przez Beduinów zwanej Skarbcem. Al-Chazna została wykuta w skale ok. I-II n.e. i robi absolutnie niesamowite
wrażenie. Aby zobaczyć ją w pełnej krasie, wejdziemy też na punkt widokowy.
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4 DZIEŃ - PETRA: AD-DAJR - AQABA
Tym razem udamy się na wędrówkę przez góry i pustynię, aby dojść do drugiej słynnej budowli Petry - Ad-Dajr,
zwanego klasztorem. Fasadą "klasztor" nawiązuje do Al-Chazna, jednak jest od niej większy.
Wieczór spędzimy penetrując kolorowe targowiska Aqaby.

5 DZIEŃ - PUSTYNIA WADI RUM
Po zachwytach nad dziełem ludzkich rąk, czyli Petrą, pora zachwycić się dziełem natury - niesamowitą pustynią
Wadi Rum.
Przesiądziemy się do jeepów, i ruszymy w głąb pustyni. Odwiedzimy czerwone wąwozy, skalne mosty, wydmy i
ciekawe formacje skalne. Popołudniu obejrzymy zachód słońca i rozgościmy się w beduińskim obozowisku, gdzie
spędzimy noc w namiotach wyposażonych w łóżka. Gdy naokoło zapanuje już ciemność, będziemy podziwiać
rozgwieżdżone niebo...

6 DZIEŃ - ZAMEK AL-KARAK - MADABA - GÓRA NEBO
Opuszczamy pustynię i jedziemy do Al-Karak, gdzie znajdują się ruiny zamku krzyżowców z XII wieku.
Następnie widokową trasą królewską przejedziemy do Madaby. Zwiedzimy tutaj bazylikę Św. Jerzego, w której
znajdują się oryginalne mozaiki i słynna mapa. Pod koniec dnia (lub następnego rano) udacie się na Górę Nebo,
szczyt wznoszący się nad biblijną Ziemią Obiecaną Mojżesza.

7 DZIEŃ - RZYMSKIE MIASTO JARASH
Zwiedzanie pozostałości jednego z najlepiej zachowanych miast rzymskich- Dżarasz (Jarash).

8 DZIEŃ - POWRÓT
Przejazd na lotnisko i lot powrotny do Polski.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

27.12 - 03.01 2022

4490.00 PLN + 350.00 USD

14.01 - 21.01 2022

3990.00 PLN + 290.00 USD

11.02 - 18.02 2022

3990.00 PLN + 290.00 USD

18.03 - 25.03 2022

3990.00 PLN + 290.00 USD

29.04 - 06.05 2022

3990.00 PLN + 290.00 USD

03.06 - 10.06 2022

3990.00 PLN + 290.00 USD

CENA OBEJMUJE:
transfery lotniskowe w Jordanii
transport samochodem na całej trasie
6 noclegów w hotelach w pokojach 2-osobowych z łazienką
1 nocleg na pustyni w namiocie z łożkami
wycieczkę na pustynię z noclegiem (transport jeepem, wyżywienie, nocleg)
opłatę za Jordan Pass (wiza i bilety wstępu)
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW 15
000 PLN, bagaż 1000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych na trasie Kraków - Amman - Kraków lub Warszawa - Amman - Warszawa (koszt od ok. 500
PLN)
wyżywienia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26 PLN/os.
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