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Jordania

INFORMACJE O PROGRAMIE

Przedstawiamy Państwu program, w trakcie którego 
odwiedzicie najsłynniejsze miejsca Jordanii. To Wadi Musa
i znajdująca się tuż obok Petra, pustynia Wadi Rum oraz 
Morze Martwe wraz z Górą Nebo, skąd Mojżesz miał ujrzeć 
Ziemię Obiecaną.

Jordania kusi wspaniałym krajobrazem, fascynującą historią 
i kulturą. To kraj, który słynie z gościnności, nadmorskich 
kurortów oraz licznych zabytków historycznych. 

Jordania ma dostęp do dwóch mórz. Morze Martwe, 
a właściwe jezioro to jedna z największych atrakcji kraju. 
Znane jest z bardzo wysokiego zasolenia oraz właściwości 
leczniczych.

Jordania to znakomite miejsce na wakacje o każdej porze 
roku, no może poza okresem letnim. Punktem 
obowiązkowym podczas wycieczki do Jordanii jest 
starożytne miasto wykute w skale – Petra oraz pustynia Wadi 
Rum. Warto również zobaczyć tętniącą życiem stolicę kraju –
Amman.

INFORMACJE O GRUPIE

Min. 20 - max. 40 osób

22 - 27 marca 2023, 6 dni/5 nocy

Hotele o standardzie 5*

Obowiązkowy Jordan Pass

JOD dinar jordański, 1 JOD = 6.25 PLN

Różnica czasu: +1h względem Warszawy

26oC 10oC 19oC

Lufthansa

09:40-21:20, Warszawa-Amman via Frankfurt

15:55-23:05, Amman-Warszawa via Wiedeń

Bagaż podręczny 8 kg, rejestrowany 23 kg



Amman 
International 5*

www

https://aihjo.com/


Hayat Zaman
Hotel 5* Petra

www

https://www.hayatzaman.com/


Mazayen Luxury
Camp 5* Wadi Rum

www

https://mazayenrumcamp.com/


Holiday Inn Resort 
Dead Sea 5*

www

https://www.ihg.com/hotels/gb/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-JO-_-DDLJO


Dzień 1 – 22 marca, środa 
- 07:40  Spotkanie z opiekunem na lotnisku Warszawie

- 09:40 - 11:30 Przelot na trasie Warszawa - Frankfurt, czas lotu 1h 50m
- 15:10 - 21:20 Przelot na trasie Frankfurt - Amman, czas lotu 5h 10m

- Witamy w Jordanii!, na lotnisku powita nas polskojęzyczny przewodnik

- Po całodziennej podróży zapraszamy do komfortowego, 5* hotelu Amman 
International gdzie podana zostanie kolacja (jeśli czas pozwoli, być może uda 
nam się zjeść kolację w lokalnej restauracji w drodze do hotelu).

- Czas na zasłużony odpoczynek i nocleg. 



Amman



Dzień 2 – 23 marca, czwartek 
- Dzień dobry w Jordanii. Mamy nadzieję, że wszyscy są wypoczęci i gotowi do 
odkrywania nieznanego.

- Po śniadaniu i wymeldowaniu wyruszamy na wycieczkę po Ammanie, stolicy 
Jordanii. Pierwszy punkt programu to Meczet Króla Abdullaha I, który powstał 
w 1989. Ta unikatowa świątynia może pomieścić nawet 7000 wiernych i zarazem 
jedyny meczet, który otwarcie przyjmuje osoby innych wiar niż muzułmańska. 

Następnie słynna Cytadela w Ammanie, która jest położona 132 metry powyżej 
centrum miasta. Jeśli ktoś z Państwa słucha Coldplay, to być może pamięta 
przepiękny koncert właśnie z Cytadeli. Na jej terenie odnajdziemy ruiny świątyni 
Herkulesa, bazyliki bizantyjskiej, a także pałac Umajjadów. 

Kolejnym punktem zwiedzania jest Teatr Rzymski. Jego konstrukcja sięga czasów 
początków naszej ery. To imponujący przykład architektury starożytności. 
Następny punkt programu to Muzeum archeologiczne i Darat al Funun fundacja.

- W trakcie dnia zaprosimy Państwa na lunch do lokalnej restauracji. Tutejsza 
kuchnia słynie z aromatycznych past arabskich jak hummus czy baba ghanoush. 
To także świeże i zdrowe sałatki jak tabule czy dania główne w postaci niezwykle 
delikatnych mięs. 

- Po zakończeniu zwiedzania wyruszamy do Wadi Musa czyli słynnej Petry. To 
jeden z punktów, którego nie może zabraknąć w dobrym programie zwiedzania 
Jordanii. Czas przejazdu ok 3.5h.

- Po dotarciu na miejsce zapraszamy do check in w zbudowanym na wzór 
kamiennej osady hotelu Hayat Zaman 5*. Tutaj zaprosimy Państwa na kolację. 



Petra



Dzień 3 – 24 marca, piątek 

- Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji.

- Bohaterem dzisiejszego dnia jest Petra, jedno z najbardziej znanych 
archeologicznych stanowisk na świecie. Dziś również zobaczymy niesamowite, 
wykute w skale budowle, ale na dużo większą skalę. Znajdująca się 240 km od 
Ammanu i 120 km od Akaba położonego nad Morzem Czerwonym Petra to 
unikat i niezaprzeczalnie jeden z największych skarbów Jordanii. 

Dzięki towarzystwu naszego polskojęzycznego przewodnika, poznacie dziś 
w najdrobniejszych detalach historię rodu Nabatejczyków. Tuż obok Petry 
przebiega zachowana do dziś trasa Szlaku Jedwabnego, łączącego Chiny 
z Bliskim Wschodem i Europą. 

- Dzisiejszy lunch zjemy w lokalnej restauracji położonej w malowniczych 
kanionach Petry.

- Po zakończeniu zwiedzania wracamy do hotelu Hayat Zaman 5* na 
odpoczynek. Do Państwa dyspozycji jest m.in. hotelowy basen z widokiem na 
pobliskie kaniony. 

- Na dzisiejszą kolację zapraszamy do lokalnej restauracji. W menu przysmaki 
kuchni bliskowschodniej. 



Wadi Rum



Dzień 4 - 25 marca, sobota 

- Dzień dobry. Zapraszamy na śniadanie w hotelowej restauracji. Przed 
Państwem kolejna słynna atrakcja Jordanii. 

- Bohaterem dzisiejszego dnia jest Wadi Rum nazywana księżycową doliną, 
często pojawia się w filmach jako krajobraz Marsa. Do dziś jest domem dla 
plemion Beduinów. To tutaj żyli i rozwijali swoje państwo Nabatejczycy. 
Wadi Rum to ciche, spokojne miejsce, w którym odnajdziemy gwiazdy, piasek 
i słońce. To znakomita lokalizacja, aby uciec od gwaru Ammanu. 

Po dotarciu na miejsce (czas przejazdu ok 2h) i chwili wolnego czasu zapraszamy 
na off-road jeeps. Na trasie naszego przejazdu znajdą się m.in. plan zdjęciowy 
z filmu Marsjanin z Matem Damonem, a także źródło Lawrence nazwane na 
cześć T.E. Lawrence’a, Brytyjczyka, który walczył w Powstaniu Arabskim przeciw 
Imperium Otomańskiemu. To oczywiście nie wszystko, bo po drodze zobaczycie 
także ryciny wyryte przez pradawne plemiona. W trakcie dnia odpoczywać 
będziemy w obozowiskach lokalnych Beduinów. 

- W trakcie dnia zapraszamy na lunch.

- Na dzisiejszą kolację zapraszamy do luxury camp na pustyni. To tu spędzimy 
dzisiejszą noc wśród piasków Wadi Rum pod przepięknym, rozgwieżdżonym 
niebem. Dzisiejszy nocleg spędzimy w obozie Mazayen lub Sultana luxury desert
camp.



Morze Martwe



Dzień 5 - 26 marca, niedziela

- Dzień dobry, wszyscy wyspani? Mamy nadzieję, że znaleźliście czas aby 
podziwiać przepiękne, nocne niebo nad pustynią.

- Przed Państwem kolejny highlight Jordanii - Morze Martwe. 

To bezodpływowe i słone morze, a właściwie jezioro położone w tektonicznym 
Rowie Jordanu, na pograniczu Izraela i Jordanii. Długość jeziora wynosi 76 km,
a szerokość 16 km. Łączna powierzchnia to około 1 000km2. Jest to najgłębsza 
depresja na ziemi, brzegi są górzyste i pustynne.

- Po dotarciu na miejsce (czas przejazdu ok 4.5h) zapraszamy na relaks w hotelu 
Holiday Inn Dead Sea 5*

Hotel położony jest położony tuż brzegiem morza.  Do Waszej dyspozycji będzie 
m.in. prywatna plaża, ogród i odkryty basen. W centrum odnowy biologicznej 
do dyspozycji Gości jest sauna i wanna z hydromasażem. Na terenie hotelu 
znajdują się 3 bary i restauracje, w tym restaurację czynną przez cały dzień, lokal 
serwujący steki oraz bar na plaży.

Tuż nad brzegiem plaży znajdziecie stację z błotem z morza, niezwykle bogatym 
w minerały drogocenne dla skóry. Oczywiście nie można być nad Morzem 
Martwym i nie spróbować kąpieli w wodzie, w której możecie z łatwością… 
czytać książkę pływając J

- Wieczorem zapraszamy na pożegnalną kolację w hotelowej restauracji. 
Dzisiejszy nocleg w Holiday Inn Dead Sea Hotel 5*



Góra Nebo



Dzień 6 - 27 marca, poniedziałek

- Dzień dobry. Choć to ostatni dzień w Jordanii, to zdecydowanie wciąż nie 
koniec atrakcji jakie dla Państwa przygotowaliśmy.

- W drodze powrotnej do Ammanu wyruszymy w stronę Góry Nebo. Góra ta 
pojawia się w starym testamencie, gdzie wg. zapisów to właśnie stąd Mojżesz 
dojrzał Ziemię Obiecaną. Tutaj, z punktu widokowego położonego 710 
m.n.p.m. będziemy mogli obserwować wspaniałe widoki i okolicę rzeki Jordan. 
Podczas dobrej pogody można dostrzec nawet Jericho i Jerozolimę. 

- Stąd przejedziemy do miasta Madaba. To miejsce znane z bizantyjskich
i umajjadzkich mozaik, szczególnie z pochodzącej z czasów bizantyjskich wielkiej 
mozaiki przedstawiającej mapę Ziemi Świętej. 

- Na lunch zapraszamy do lokalnej restauracji  w której skosztujecie lokalnych 
dań.

- Po dotarciu na lotnisko zapraszamy na lot powrotny do Polski. 

- 15:55 - 18:45  Amman - Wiedeń, czas lotu 3h 50m
- 21:50 - 23:05  Wiedeń - Warszawa, czas lotu 1h 15m

Dziękujemy za wspólny wyjazd.



- bezpłatnie do 14 dni przed wylotem
- poniżej 14 dni za opłatą zgodnie z cennikiem linii lotniczych

Pakiet zawiera
- Przeloty wg. programu, klasa economy
- Hotel 5*, noclegi w pokoju 2.os lub 1.os za dopłatą
- Koszt wizy dla obywateli RP
- Atrakcje i transfery według programu
- Wyżywienie wg. opisu w programie
- Opiekę polskojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- Opiekun VQ
- Ubezpieczenie na czas wyjazdu

- KL: 30 000 EUR
- KR: 5 000 EUR
- NNW: 4 000 EUR
- OC: 20 000 EUR
- BP: 800 EUR

- Platforma WWW
- Serwis SMS
- Składka na fundusz TFG

Pakiet nie zawiera
- Kosztów napojów, płatne na miejscu
- Kosztów atrakcji dodatkowych
- Kosztów dojazdu do/z Warszawy
- Prywatnych wydatków (pay tv, inne)
- Kosztów nie wymienionych w ofercie

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na obiekt 
tej samej kategorii w sytuacji nieprzewidzianych zmian.
Zdjęcia użyte w prezentacji mają charakter poglądowy.

Ważne informacje
Oferta ważna jest do dnia: 15 grudnia 2022 do końca dnia.

Powyższe ceny dotyczą wyjazdu w terminie 22/27 marca 
2023. Do momentu potwierdzenia rezerwacji, ceny mogą 
ulec zmianie z powodów niezależnych od VQ. 

Minimalna wielkość grupy przy której wyjazd zostanie 
zrealizowany to 20 osób podróżujących razem na jednej 
rezerwacji lotniczej. Maksymalna wielkość grupy dla bieżącej 
rezerwacji to 40 osób. W przypadku większego 
zainteresowania biuro podróży zweryfikuje dostępność 
miejsc.

Do zawarcia umowy na wyjazd dochodzi w momencie 
potwierdzenia wymiany punktów na dany wyjazd. Po 
potwierdzeniu wymiany punktów, nie ma możliwości anulacji 
udziału w wyjeździe. 

Uczestnik może dokonać zmiany nazwiska osoby 
uczestniczącej w wyjeździe:

Projekt prowadzi
Adam Sienkiewicz
kom. 668 336 500, e-mail: adam@vonquintus.com




