
 

DZIEŃ 1 

Wylot  z Warszawy Modlin/Krakowa/Poznania. Wylot 

do Ammanu. Zwiedzanie stolicy Jordanii z 

przewodnikiem: Cytadela, teatr rzymski. Powrót do 

hotelu na kolację i nocleg w Ammanie. 

DZIEŃ 2 

Po śniadaniu przejazd przez Drogę Królewską 

do Madaby, nazywanej miastem mozaik ze wspaniałą 

mozaiką bizantyjską przedstawiającą Ziemię Świętą w 

VI wieku n.e. Stąd udamy się na pobliską Górę Nebo, 

skąd Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną, do której nie 

dane mu było wejść. Tu także podziwiać będziemy 

wspaniały widok na dolinę Jordanu, Morze Martwe i 

Góry Judei. Zwiedzanie Kerak, starożytnego miasta z 

zamkiem krzyżowców. Przejazd do Petry na kolację i 

nocleg. 

 

DZIEŃ 3 

Po wczesnym śniadaniu zwiedzanie Petry. Przejście 

przez stromościenny kanion Siq, prowadzący do 

niesamowitej urody, tajemniczego i dobrze 

zachowanego Różowego Miasta, którego widok 

przyprawia o mocniejsze bicie serca. W legendarnej  

Petrze zobaczymy wiele wspaniałych zabytków, jak np. 

tzw. skarbiec faraona Al Chaznę, rzymski teatr oraz  

 

 

królewskie grobowce wykute w różowym piaskowcu. 

Naprzemienne zwiedzanie i sesje fotograficzne tych  

wspaniałych budowli. Po zakończeniu uczty 

krajoznawczej, transfer do Aqaba na kolację i nocleg. 

 

DZIEŃ 4 

Dzień wolny na zwiedzanie i zakup pamiątek w 

mieście Aqaba. 

 

DZIEŃ 5 

Po śniadaniu przejazd na pustynię Wadi Rum. W 

programie 2 godzinna wycieczka dżipami po pustyni o 

prawdziwie nieziemskich krajobrazach i fascynujących 

formach skalnych, takich jak wydmy, kaniony i łuki 

skalne.  Transfer nad Morze Martwe, czas na 

odpoczynek. Kolacja i nocleg nad Morzem Martwym. 

 

DZIEŃ 6 

Dzień wolny nad malowniczym Morzem Martwym. 

Okazja do kąpieli w najbardziej zasolonym zbiorniku 

wodnym na świecie, którego wyporność powoduje 

unoszenie się ciała na wodzie bez konieczności 

pływania. Kolacja i nocleg. 

 

 



Po śniadaniu przejazd do potężnego zamku Ajlun. 

Następnie przejazd do Dżarasz – najlepiej 

zachowanego miasta rzymskiego. Zwiedzanie ruin 

teatrów, kompleksów świątyń i ulicy 

kolumnowej. Powrót do Ammanu na nocleg. 

 

 

DZIEŃ 8 

Rano czas wolny na zakup pamiątek. Transfer na 

lotnisko i wylot do Polski - możliwość powrotu do 

Warszawy (Modlin)/Krakowa lub do Poznania. 

 

 

CENA: 3490 PLN + 870 USD 

 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 3490 PLN + 870 USD x kurs sprzedaży 

Pekao SA płatne na 35 dni przed terminem 

wyjazdu (minus I rata) 

TERMINY: 

14.01 – 21.01.2022 

04.02 – 11.02.2022 

04.03 – 11.03.2022 

11.03 – 18.03.2022 

 01.04 – 08.04.2022 

 08.04 – 15.04.2022 

  15.04 – 22.04.2022* 

  29.04 – 06.05.2022* 

  10.06 – 17.06.2022* 

16.09 – 23.09.2022 

 14.10 – 21.10.2022 

    06.11 – 13.11.2022* 

      29.12 – 05.01.2023** 

* wysoki sezon - dopłata 780 PLN 

** termin sylwestrowy - dopłata 780 PLN + 200 

USD 

CENA ZAWIERA 

- Bilet lotniczy Warszawa(Modlin) -

 Warszawa(Modlin) (Kraków/Poznań - w 

zależności od dostępności, należy zgłosić przy 

rezerwacji) 

- Zakwaterowanie hotelach 3* - pokoje 2 os. z 

łazienkami 

- Wyżywienie – 2 posiłki dziennie (śniadania i 

obiadokolacje) 

- Transport nowoczesnym busem lub autokarem z 

klimatyzacją 

- Polskojęzyczny pilot – przewodnik w Jordanii 

- 2 godzinna jazda dżipami na pustyni Wadi Rum 

- wiza do Jordanii 

- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 

000 EUR) 

- 1 szt. bagażu rejestrowanego 10 kg + 1 szt. 

małego bagażu podręcznego (40x20x25 cm) na 

pasażera 

 

 

CENA NIE ZAWIERA 

- Bilety wstępu – 110 USD 

- Napiwki – 35 USD 

- Napoje do kolacji 

- Dopłata do pokoju jednoosobowego – 220 USD 

- bagażu rejestrowanego 20 kg (opcjonalnie za 

dopłatą ok 200-400 PLN/szt. w obie strony) – 

należy zgłaszać przy rezerwacji.  

 

 

 

 


