
CIRCUIT IORDANIA - MAGIA ORIENTULUI MIJLOCIU

31.01/01.02.2019 – 08.02.2019

Tarif 950 EUR/pers

Iordania este una dintre cele mai ospitaliere tari din lume, caracterizata de peisaje superbe,
o clima foarte placuta si obiective turistice remarcabile precum Petra. Noul se imbina
armonios cu vechiul in aceasta tara peste care si-au pus amprenta mai multe civilizatii
(misteriosii nabateeni, romanii, arabii si britanicii). In cadrul acestui circuit inedit, vom
incerca sa intelegem mai bine valorile culturale, religioase si educationale specifice Orientului
Mijlociu, cu care Europa se confrunta din ce in ce mai mult in ultimii ani, dar ne vom delecta si
cu atractii turistice unice in lume, precum Petra, misterioasa capitala a nabateenilor, desertul
Wadi Rum cu peisaje desprinse parca de pe alta planeta si Marea Moarta. Experientelor
dobandite in cadrul acestui circuit li se adauga doua minisejururi, unul la Marea Rosie si unul
la Marea Moarta, in care va puteti relaxa si bucura de soare si mare.

ZIUA 1/2 (JOI) 31.01.2019 /VINERI 01.02.2019 BUCURESTI - AMMAN

Intalnire cu reprezentantul agentiei de turism la Aeroportul Henri Coanda joi 31.01.2019 la
ora 22:30 pentru imbarcare si plecare catre Amman. Decolare la ora 00:30 de la Bucuresti si
sosire la Amman la ora 03:10 dimineata. Intalnire cu reprezentantul agentiei locale pe
Aeroportul din Amman pentru formalitatile vamale, transfer la hotel, check-in si cazare hotel
4* in Amman.



ZIUA 2 - VINERI 01.02.2019 - AMMAN

Mic dejun la hotel in Amman. Dupa micul dejun vom incepe cu un tur de oras al capitalei
Amman si castelele si palatele din desert (nu este inclus biletul de intrare la Citadela din
Amman, care se achita individual la fata locului).

Amman, capitala Iordaniei, este un oras relativ tanar in care putem simti la modul relaxat
atmosfera Orientului Mijlociu. Amman este raspandit acum pe 19 dealuri si continua sa se
extinda. Situata pe cel mai inalt deal din Amman se afla citadela care contine cladiri din
perioade istorice diferite: Templul lui Hercule, Palatul Omayad, biserica bizantina, iar la
poalele sale se afla teatrul roman cu 6000 de locuri. Dupa ce vizitam citadela, vom avea timp
liber pentru o plimbare prin souq (piata traditionala). Exploram apoi partea de est a
Iordanului unde gasim castelele si palatele desertului, construite de califii Omeiazi in secolul
al VIII-lea d.Hr. Ei au construit aceste castele si palate în desertul iordanian cu scopul de a
mentine rutele caravanelor si pentru a asigura loialitatea triburilor iordaniene. In plus, au
construit cabane de vânătoare să se bucure de călărie, de vânătoare si de baie. Transfer
catre Amman pentru cina si cazare hotel 4*.

ZIUA 3 – SAMBATA , 02.02.2018 AMMAN – PETRA, ORASUL DE PIATRA (PATRIMONIU
UNESCO)

Dupa micul dejun se pleaca spre Petra.

Incepe explorarea uneia dintre cele 7 minuni ale lumii noi, PETRA cu o plimbare călare pana
in Siq (Canion), urmata de un tur prin Siq la Trezorerie, centrul orasului, mormântul regal,
teatru, locul de jertfa, mormintele romane si multe altele.

Petra a fost descoperit in anul 1812 de catre calatorul elvetian Johann Ludwig Burckhardt,
dar cercetarile arheologice au inceput abia un secol mai tarziu. Desi originile orasului sunt
mai vechi, acesta si-a atins apogeul in timpul in care a fost capitala regatului nabateenilor, un
trib nomad de arabi care a ocupat aceste teritorii in secolul IV i.Hr. Dezvoltarea orasului s-a
datorat amplasarii sale strategice pe o ruta a caravanelor care aduceau matasuri si mirodenii.
Totusi, Petra ramane invaluit in mister, ca si poporul care a construit orasul. In 1985 orasul
Petra a fost inclus pe lista monumentelor universale UNESCO si a fost descris drept “una
dintre cele mai pretioase mosteniri culturale ale omenirii”. Vom descoperi si noi cele mai
importante constructii din oras: Trezoreria, teatrul roman, mormintele regale, aleea
coloanelor. Este important de stiut ca vizita orasului Petra se face mergand pe jos, pe teren
accidentat pe alocuri si nu este potrivita persoanelor care au dificultati in a merge pe jos timp
indelungat. Pentru aceasta vizita, incaltamintea confortabila este esentiala.

Cina si cazare hotel 4 * in Petra /demipensiune

ZIUA 4 – DUMINICA 03.02 Petra-Aqaba

Dupa micul dejun se faca transferul spre Aqaba , celebra statiune la Marea Rosie. Pe traseu,
Little Petra si Wadi Rum (’’Valea Lunii’’). Aici vom găsi aventura si vom simti romantismul
Desertului Arabiei. Wadi Rum este ca un peisaj selenar format din văi vechi si munti din
travertin erodati, crescand printre nisipuri colorate in alb si roz. Ne bucuram de un safari de
2 ore pentru a explora locurile pe unde a trecut Lawrence al Arabiei, vizitand totodata si cele
mai spectaculoase obiective din Wadi Rum si locurile unde s-au filmat filme celebre precum:
Lawrence al Arabiei (1962), Planeta Rosie (2000), Mumia Revine (2001), Transformers:
Revenge of the Fallen (2009), Prometheus (2012), Martianul (2015). Cazare cu demipensiune
hotel 4* in Aqaba.



ZIUA 5 – LUNI 04.02 AQUABA

Mic dejun. Zi libera la marea Rosie pentru plaja si relaxare.

Optional Insula Faraonilor – Vizita de ½ zi cu pranz pe vaporas (contra cost),posibilitate de
a face Snookeling si vizita la castelul Salah al-Din (Saladin).

Această insulă stâncoasă de pe vârful de nord a Golfului Arabiei a fost creată pentru a plasa
pe un post de frontieră care a existat din momentul faraonilor. Cetatea a fost recent complet
restaurat și a devenit un muzeu. Muzeul Istoric este, de asemenea, deschis în Taba. Seara
sunt organizate spectacole de lumină și sunet atunci. Există, de asemenea, un recif de corali,
care este una dintre cele mai populare locuri pentru scufundări.

Cina la hotel. Cazare la hotel 4* in Aqaba.

ZIUA 6 – MARTI, 05.02.2019

Mic dejun. Zi libera la marea Rosie pentru plaja si relaxare. Cina la hotel. Cazare la hotel 4* in
Aqaba.

ZIUA 7 MIERCURI, 06.02.2019 Aqaba - Marea Moarta

Dupa micul dejun vom face transfer spre Marea Moarta prin Wadi Araba, optional putem
visita Towaros Madaba si muntele Nebo, orasul cu mozaicuri . Acest oras are o istorie lungă
fiind mentionat pentru prima dată în Biblie si în Stela lui Mesha pe vremea când era un oras
mobit. Vizitam Biserica Crestină Ortodoxă Sf. Gheorghe unde se afla o harta mozaic cu
Ierusalimul, Palestina, Iordania, Israel si Egipt. Mergem mai departe catre Muntele Nebo
unde vom face un tur al locului in care se afla mormantului lui Moise. De aici, Dumnezeu i-a
ingaduit lui Moise sa priveasca spre Tara Făgăduintei. Aici se gasesc ruine din secolele IV-VI,
biserici ale căror pardoseli sunt încă acoperite cu un minunat mozaic continuam spre Marea
Moarta cina si cazare la hotel 4* Marea Moarta.

ZIUA 8 JOI, 07.02.2019 Marea Moarta

Dupa micul dejun, liber pana la check out . OPTIONAL, putem vizita Betania (tarif 30 euro
pers), adevaratul loc al botezului, unde Ioan Botezatorul l-a botezat pe Iisus in apa din albia
larga a Iordanului. Acest loc a fost cunoscut multa vreme doar din Biblie si textele bizantine
medievale. De asemenea, vizita se continua cu Mekawir, dealul unde se afla candva palatul
regelui Irod cel Mare.
Pe urma se merge in orasul vechi Amman pentru shopping .
Cina stil arabesc (optional) 25 euro/pers.

Ziua 9 VINERI , 08.02.2019 Amman- Aeroport
Transfer la Aeroport pentru zborul Amman – Bucuresti ; decolare la ora 03:55 dimineata /
sosire la Aeroportul Henri Coanda .

ORAR DE ZBOR – Compania Tarom

Plecare 01.02.2018- OTP 00:30- 03:10 AMM

Retur 08.02.2018 - AMM 03:55- 06:40 OTP

Tariful include :
 Bilete avion Bucuresti-Amman-Bucuresti



 Cazare cu demipensiune in Iordania, hoteluri 4*
 Taxa de intrare la Petra, Vizita in desertul Wadi Rum
 Transfer cu autocar A/C
 Viza GRATUITA
 Insositor din partea firmei, Ghid vorbitor de limba romana

Supliment Hotel 5* AQABA- 60 EURO/PERS CU SOFT ALL INCLUSIVE

Tariful NU include

 Asigurare medicala si storno (aprox 80 RON – cu posibilitatea incheierii acesteia la
agentie)

 Excursii optionale
 Biletul de intrare la Citadela
 Bacsisuri (recomandate) si alte cheltuieli personale


