S u n T o u r s
JORDANIA (8 DNI) B I U R O P O D R Ó Ż Y

Termin: 05.07 - 12.07.2019
Cena:
min. 21 osób: hotele 3* - 3 490 pln/os; hotele 4* - 4 090 pln/os
min. 29 osób: hotele 3* - 2 900 pln/os; hotele 4* - 3 850 pln/os
+ 50 USD/os płatne na miejscu
Program imprezy:
Dzień 1 Polska – Amman
Godz. 04:30 zbiórka uczestników na lotnisku Warszawa Modlin , odprawa. Godz.
06:45 wylot do Jordanii. Godz. 10:45 p rzylot do Ammanu przyjazd i
zakwaterowanie w hotelu, czas wolny na wypoczynek po podroży, kolacja , nocleg.
Dzień 2 Amman city tour - Karak Castle – Petra
Po śniadaniu wykwaterowanie i zwiedzanie stolicy Jordanii - Ammanu, w
programie między innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli starożytna
filharmonia, pozostałości potężnej niegdyś cytadeli, panorama miasta oraz
Muzeum Archeologiczne. Kolejnym punktem programu będzie wizyta w ruinach
zamku krzyżowców, słynnym Kerak. Twierdza została zdobyta po rocznym
oblężeniu przez samego Saladyna. Następnie kolacja i nocleg w hotelu w
okolicach Wadi Musa koło Petry. (Trasa ok. 320 km).
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Dzień 3 Petra Visit - Aqaba
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Petry, zabytku wpisanego
na światową listę UNESCO. Będziemy mogli zobaczyć m.in. Skarbiec Faraona,
ścianę fasad, nabatejski teatr, pozostałe grobowce królewskie oraz świątynię
boga Duszary. Całe miasto wykute w skale i połozone w trudno dostępnej
dolinie górskiej zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek
licznych silnych trzęsień ziemi, ponownie odkrył je w 1812 r. Szwajcar Johann
Ludwig Burkhardt, w 1929 r. zaczęły się wykopaliska archeologiczne, a dopiero
w 1958 r. otworzono Petrę dla turystów. Niektóre budowle umieszczone są
także na pobliskich szczytach - polecamy spacer do malowniczo położonego
Klasztoru. Przejazd do hotelu w okolicach Aqaby, kolacja i nocleg. (Trasa 180
km).

Dzień 4 Akaba dzień wolny (opcjonalnie zwiedzanie Wadi Rum)
Wypoczynek w Akabie – kurorcie Królestwa Jordanii położonym naprzeciw
izraelskiego Eilatu.
Po południu dnia 4 fakultatywna wycieczka w głąb pustyni Wadi Rum (dla
chętnych za dodatkową opłatą ok. 40 USD). Jest to obszar wpisany na listę
UNESCO w 2011 r., jedno z najpiękniejszych miejsc na Bliskim Wschodzie niezwykła dolina leząca wśród skał, zamieszkana przez tajemniczych i zawsze
gościnnych Beduinów. Powrót na kolację i nocleg w hotelu w Akabie.
Dzień 5 Akaba – dzień wolny
Wypoczynek w Aqabie – kurorcie Królestwa Jordanii połozonym naprzeciw
izraelskiego Eilatu.
Dzień 6 Akaba - Mukawer - Betania- Amman
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w kierunku Ammanu. Po drodze wizyta w
ruinach królewskiej twierdzy Macheront, gdzie Herod Antypas ściął głowę św.
Jana Chrzciciela. Spacer na szczyt skąd rozpościera się wspaniała panorama
Morza Martwego i doliny Jordanu. Następnie niezwykła kąpiel w Morzu
Martwym, najniższym punkcie Ziemi, ok. 440 m poniżej poziomu morza. Przejazd
do Betanii nad rzeką Jordan, gdzie ochrzczony został Jezus Chrystus. Transfer do
hotelu w Ammanie, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 340 km).
26-600 Radom, ul. Focha 8
tel/fax. (48) 363 01 71
www.suntours.radom.pl
e-mail: aj@suntours.radom.pl

S u n T o u r s
Dzień 7 Amman - Jerash - Madaba - Nebo - Amman

BIURO

PODRÓŻY

Po śniadaniu przejazd na północ do starożytnego miasta Dzerasz, gdzie podziwiać
można łuk triumfalny cesarza Hadriana, doskonale zachowane owalne forum,
świątynię Zeusa i świątynię Artemidy, monumentalne schody i propyleje oraz
kościoły wczesnochrześcijańskie z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede
wszystkim prawie 600 metrową ulicę kolumn. Następnie pojedziemy na górę
Nebo, uznawaną za miejsce śmierci Mojzesza. Przy dobrej pogodzie można stąd
dojrzeć mury Jerozolimy. Wizyta w kościele Św. Jerzego gdzie zachowała się
mozaika Ziemi Świętej z VI wieku, wstąpimy równiez do warsztatu gdzie
zapoznamy się z techniką produkcji mozaik z czego słynie region Madaba. Powrót
do hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 250 km)
Dzień 8 Amman - wylot
Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na lotnisko, odprawa. Godz. 11:10
Wylot do Polski, godz. 15:10 lądowanie na lotnisku Warszawa Modlin
Cena zawiera:
- przelot na trasie Modlin - Amman - Modlin, opłaty lotniskowe
- mały bagaż podręczny oraz bagaż rejestrowany do 20 kg
- opiekę polskojęzycznego pilota/przewodnika
- realizację programu (50 usd - płatne na miejscu)
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach o wybranym standardzie
- wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji
- ubezpieczenie KL i NNW
Cena nie zawiera:
- dodatkowych wycieczek fakultatywnych - dla chętnych
- dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (ok. 3% wartości imprezy) dla chętnych
- dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych - wymagane dla osób
leczących sie na takie choroby
- dopłaty do pokoju 1-osobowego
- napojów do obiadokolacji
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