
Dzień  I . 18.10.2021  
Spotkanie na lotnisku w Krakowie i przelot do
Ammanu. Prosto z lotniska ruszamy do Wadi Mussa
w okolice dawnego miasta ludu Nabatejczyków. Po
drodze odwiedzimy Górę Nebo. Zobaczymy
niezapomniany widok na Dolinę Jordanu z Góry
Nebo i skromny kościół, w którym modlą się obok
siebie Żydzi, Muzułmanie i Chrześcijanie. Znajduje
się tutaj Arka Przymierza. Przyjazd i zakwaterowanie
w hotelu. W miarę dostępności, dla osób chętnych
niesamowita okazja wizyty w Petrze po zmroku
(dodatkowo płatna). Kolacja w hotelu i nocleg.
NOCLEG : WADI MUSSA 

 
 DZIEŃ II. 19.10.2021 

Wczesnym rankiem rozpoczynamy zwiedzanie
jednego z  7 cudów świata!
Najsłynniejszym budynkiem Petry jest skarbiec el-
Kasne o wysokości 40 metrów i szerokości 27
metrów. Dolina ze skarbcem ukazuje liczne grobowce
skalne wykute w bladoróżowym piaskowcu z
warstwami o wielu niesamowitych kolorach.
Następnie ruszymy w kierunki pustyni Wadi Rum,
podziwiając po drodze niesamowity krajobraz
Jordanii. Przyjazd do Parku Narodowego Wadi Rum.
Tutaj nasze bagaże zabiorą jeppy i udamy się do
naszego obozu. Spędzimy niezapomnianą noc na
pustyni w wygodnych namiotach. Wieczorem
będziemy podziwiać tysiące gwiazd przy dźwiękach
arabskiej muzyki, delektując się lokalną kolacją.
 NOCLEG: WADI RUM
Zakwaterowanie w niesamowitym campie na środku
pustyni .
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Dzień III . 20.10.2021 
Zaraz po wczesnym śniadaniu, ruszamy na jeep safari
po Wadi RUM.
Po arabsku, nazwa ta oznacza dolinę piasku ale ta
pustynia to nie tylko piasek. Wadi Rum, pełna jest
malowniczych, granitowych skał i piaskowców. To
właśnie tym skałom piasek zawdzięcza swoje
niezwykłe odcienie czerwieni. Zupełnie nie dziwi nas,
że ta „czerwona pustynia” była plenerem tak wielu
filmowych produkcji. Kręcono tu m.in. Star Wars,
Marsjanina, Lawrence’a z Arabii, Czerwoną Planetę,
Transformers czy Prometeusza. Od 2011 roku Wadi
Rum wpisana jest na listę światowego dziedzictwa
Unesco. Kończymy przygodę z pustynią i ruszamy nad
Morze Czerwonę. Transfer do Aqaby, zakwaterowanie
w hotelu oraz czas wolny i odpoczynek plażowanie. Dla
chętnych możliwość skorzystania z nurkowania z butlą.
(dodatkowo płatne). Wieczorny spacer po Aqabie,
obiadokolacja i nocleg.
NOCLEG: AQABA 
Zakwaterowanie w hotelu pięciogwiazdkowym nad
brzegiem Morza Czerwonego .

Dzień IV . 21.10.2021 
Po śniadaniu czas  na odpoczynek na plaży i 
 korzystanie z infrastruktury hotelu. Następnie przejazd
do Ammanu. Wieczorny przyjazd  do stolicy Jordanii.
Pożegnalna kolacja. Nocleg.

NOCLEG: AMMAN  

Dzień V. 22.10.2021 
 Po śniadaniu transfer do lotnisko. Przelot do Krakowa .



C E N A  :

700 USD + 1390ZŁ  

Jordania
express  

      noclegi 
      bilety lotnicze 
      bagaż rejestrowany 10 kg o  

      wyżywienie HB 
      transfery
      przewodnika lokalnego 
      pilota: DOROTA SZWAJA  
      ubezpieczanie  
      test PCR na terenie Jordanii 
       bilety wstępów  

 ubezpieczanie od kosztów   rezygnacji 
zwyczajowych napiwków około  35 usd  

CENA ZAWIERA:

             wymiarach 55x30x20

CENA NIE ZAWIERA: 

TEL. DO BIURA: kom. 736 622 333 E-MAIL: pielgrzymki@ddpt-iter.pl


