ЙОРДАНИЯ
ПЕРЛАТА НА ИЗТОКА
ЧАРТЪР 24.10.11
6 НОЩУВКИ

ПРОГРАМА
1-ви ден:
Излитане от летище София с директен чартърен полет. Посрещане на
летището в Акаба от представител на фирмата партньор. Трансфер до хотела
в Акаба. Пътуване до величествената пустиня Вади Рам, разположена на
североизток от Акаба. Двучасово джип сафари сред впечатляващите пейзажи
на една от най-красивите пустини в света. „Огромен, ехтящ и божествен” –
така е описал каньона, през който се минава, британският офицер Т.Е.
Лорънс, с чието име се свързва пустинята, от времето на участието му в
Арабския бунт по време на Първата Световна Война, когато е обединявал
бедуинските племена тук. Безграничната долина на пустинята, граничеща с
издълбани от пясъка и вятъра причудливи скали, са естествен декор на
голяма част от сцените във филма на Дейвид Лийн „Лорънс Арабски”. Вади
Рам е наричана още Лунната пустиня, поради съответствието на ландшафта й
с лунен пейзаж, известен от направените снимки. Тук ще имате възможност
да се срещнете и изпиете чаша ментов чай или кафе с кардамон с бедуините,
населяващи тези райони. Завръщане в хотела в Акаба. Вечеря. Нощувка.
2-ри ден: Акаба – Петра – Аман
Закуска. Рано сутринта – отпътуване към Петра. Скалният град Петра е найпопулярната атракция в Кралството и е определен за едно от новите седем
чудеса на света. Пътешествие в „Розовия град” - приказна феерия от
магнетични цветове и величествени форми, изсечени в скалите преди хиляди
години от набатейците. Пътят към „Изгубения град” – преоткрит е през 1812
г. от швейцарския пътешественик Йохан Буркхарт, започва с преминаване
през огромен каньон – Сик, в чийто край величествено се издига

съкровищницата Ел Казнех, след което продължава към Фасадната улица,
водейки към забележителни скални гробници, причудливи пещери и дупки в
скалите, преминава през амфитеатъра, уникални храмови комплекси, църкви,
колонади... Петра е включена е в списъка на световното културно и природно
наследство на Юнеско. Отпътуване към столицата на Йордания - Аман.
Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка.
3-ти ден: Аман – Джераш - Аджлун – Аман
Закуска. Отпътуване към северната част на Йордания, където хълмистите
възвишения са приютили едни от най-прекрасните области на Близкия Изток,
декари с маслинови и смокинови дървета и древни борови гори. В
библейските и антични времена, тук е била по-голямата част от областта,
наричана Декаполис. Древният град Джераш е един от градовете на
Декаполис. Той е втория по популярност туристически град в Йордания, след
Петра и се счита за един от най-добре проучените и запазени градове от
ранната римска епоха. Намира се на около 45 км. северно от Аман. Разходка
в Джераш по павираните улици, оградени с колонади, сред извисяващите се
храмове, църкви, просторни обществени площади, бани, фонтани и градските
стени, пронизани от високи кули и порти, прекрасна римска мозайка и добре
запазен античен театър, с невероятна акустика. Пътуването продължава на
запад от Джераш, към един от най-известните в Средновековието крепостзамък Аджлун, построен на върха на планината, откъдето се разкрива
приказна гледка към долината на река Йордан. Завръщане в хотела в Аман.
Вечеря. Нощувка.
4-ти ден: Аман обиколен тур – Пустинни замъци – Аман
Закуска. Екскурзия в Аман - модерната столица на Йордания – важен
търговски, промишлен и административен център. В миналото градът се е
наричал Рабат Амон, а по-късно, по време на гръко-римския период,
Филаделфия. Първоначално разположен на 7 хълма, подобно на Рим, днес
Аман обхваща около 19 хълма и постоянно се разраства. Това е град на
контрастите, смесица между от древност и съвремие. Разходка в старата и
новата част на града. Посещение на Цитаделата, хълма с руините на Храма на
Херкулес, Римския амфитеатър, Националния археологически музей с
артефакти от ранно селище в района, датиращи отпреди около 700 хиляди
години. Отпътуване към Пустинните замъци. В този район е най-слабо
населената част на страната, където има множество пустинни замъци,
построени или възстановени в 7 и 8 век от Умаядските халифи. Първата
спирка е Qasr Azraq, където Т.Е. Лорънс (Лорънс Арабски) се установява,
когато участва в арабското въстание. Азрая се на мира на 96 км. източно от
Аман. Следва пътуване по главния път на 32 км. от Аман, към най-известния
от пустинните замъци Qasr Amra. На 15 км. от замъка Амра към Аман се
намира внушителната крепост на Qasr Kharana. Завръщане в Аман. Вечеря.
Нощувка.

5-ти ден: Аман – Мадаба – планината Небо – Аман
Закуска. Отпътуване към града на мозайките Мадаба, разположен на около 30
км. южно от Аман. В града е съсредоточено най-голямото християнско
общество в Йордания. Посещение на Ортодоксалната Църква „Свети
Георги”, където се намира най-старата географска карта на Обетованата земя.
Това е прочутата мозаечна карта-пано на Свещената земя. На нея лесно може
да се разпознае изображение на Йерусалим. Мадаба е град с богата история,
известен още от времената на стария завет. Именно затова, интерес тук
представляват и Археологическия музей и Археологическия парк Мадаба.
Пътуването продължава към планината Небо – едно от най-почитаните
свещени места в Йордания, откъдето се открива величествена гледка към
Витлеем и Йерусалим, Йорданската долина и Мъртво море. Мястото е
свещено, защото е последното, посетено от Моисей. От тук пророкът е
съзрял Обетованата земя. На мястото, където е издъхнал, е построен
храм. Завръщане в Аман. Вечеря. Нощувка
6-ти ден: Аман – Мъртво море - Акаба
Закуска. Напускане на хотела. Отпътуване към Мъртво море – най-ниската
точка на Земята, 400 метра под морското равнище. Благодарение на
изключително високата концетрацията на соли, различни минерали и
микроелементи в него, които водят и до високата плътност на водата, Мъртво
Море се е превърнало в уникален лечебен източник, който няма аналог в
света. Свободно време за плаж на брега на най-соленото море на земята. Тук
можете да се намажете с кал от соленото езеро и да почувствате
благотворното й влияние или да четете книга, лежейки на повърхността на
водата, без да потъвате. Отпътуване към Акаба. Вечеря. Нощувка.
7-ми ден:
Закуска. Свободно време в Акаба. От града, намиращ се на едноимения
залив на Червено море, се разкрива уникална гледка към 4 държави
едновременно - Йордания, Египет, Израел и Саудитска Арабия. Трансфер до
летището за полет до София.
ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА
Hotel 3*
, Аман
Пансион: HB
24-10-2011
Понеделник

1 Възрастен

2 Възрастни

656 € / 1283 лв.

1138 € / 2225 лв.

Hotel 4*
Пансион: HB
24-10-2011
Понеделник

, Аман
1 Възрастен

2 Възрастни

934 € / 1826 лв.

1590 € / 3110 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
* Самолетни билети София – Акаба – София
* Посрещане от представител на фирмата – партньор
* Колективна виза за Йордания
* 6 нощувки на база „закуска и вечеря „
* Входни такси за обектите, посочени в програмата
* Всички трансфери, посочени в програмата
* Преход на коне до Петра ( около 800 м. )(срещу бакшиш )
* Двучасова разходка с джипове 4x4 в пустинята Вади Рам
* Екскурзовод на английски / руски език
* Представител на ТА по време на пътуването
* Медицинска застраховка с асистанс покритие 10 000 евро
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
* Летищни такси – 90 евро
* Разходи от лично естество
* Други хранения или напитки, неупоменати в програмата по-горе
* Напитки по време на храненията
* Бакшиши за екскурзоводи и шофьори – около 25$
* Такси при напускане на Йордания – 30 евро / заплаща се при записване /
*Цените са базирани на курс 0.73 usd/euro и 1.42lv/usd , при промяна в курса
с повече от 3% пункта ТА си запазва правото за промяна на цените.
*При влошаване на политическата обстановка в региона , програмата може
да се анулира без да е необходимо предварително известие.
Важно - минимален брой за осъществяване на екскурзията – 45
участника.

SVETA TOURS LTD

