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Jordánia ékkövei
Petra, Wadi Rum, Vörös-tenger, Wadi Numeira, Holt-tenger
2023. november 21-25. (5 nap)

1. nap: Budapest: indulás menetrendszerinti repülővel Jordánia fővárosába, majd érkezés 10.45-kor Ammanba. Rövid vízum ügyintézés után 2,5-3 órás utazás a sivatagot átszelő autópályán Petrába, a hotelba, majd szabadprogram.
2. nap: Látogatás Petrába, a látványos rózsaszín sziklavárosba, a Világ Hét Új Csodája közül az egyikbe, mely Jordánia legnagyobb attrakciója, mely települést először i.e. a 6. században alapították. 2 és fél órás idegenvezetős séta egy kanyonon át a Kincstárhoz, melyet képről mindenki ismer. Az ókori színház és a királyi sírok látványa után lehetőség van egyénileg felmenni 800 lépcsőn a lenyűgöző El Deir kolostorhoz, vagy egy kis szabadidőt eltölteni Petrában. Délután utazás vissza Aqabába. Este szabadprogram vacsorázási lehetőséggel.
3. nap: Reggel indulás 1 órás autóúttal a Wadi Rumba, amely Jordánia legnagyobb, lenyűgözően gyönyörű sivatagi völgye, mely már a történelem előtti idők óta lakott. Terepjáró autókkal felfedezzük a zord tájat és a kék égbolt alatt a homok és hegyek változó színeit. A túra alatt látunk kanyonokat, vörös homokdűnéket, a nabateusok sziklafeliratait és évszázadok alatt kialakult természetes sziklahidakat. Ebéd egy arab táborban, majd visszautazás Aqabába, s délutánt szabadprogram, strandolási lehetőség Vörös-tengernél.
4. nap: Reggel indulás Aqabából a Holt-tenger melletti Wadi Numeirához, mely egy színes homokkőbe vágódott kanyon a sivatagban. Látható itt egy természetes boltív, széles wadiból kanyonná szűkülő völgy, magasra tornyosuló homokkőfalak. Továbbutazás a Holt-tenger partjára, melynek vize a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom miatt nagyon sós. A partján az iszapot vagy 2000 éve használják terápiás célokra, melyet mi is taposhatunk és a strandon élvezhetjük a sós vízben történő lebegés egyedülálló élményét. Délután utazás Ammanba, a hotelba.
5. nap: Reggel transzfer a repülőtérre, majd 11.20-kor indulás Budapestre menetrendszerinti járattal.


Utazás: repülővel, autóbusszal és terepjárókkal
Étkezés: 4 vacsora, 4 reggeli, 1 ebéd
Szállás: 4 éjszaka 4*-os hotelben, 2 fő/szoba elhelyezéssel

Ár: 371.000 Ft/fő (legalább 20 utas esetén), amely tartalmazza a repülőjegyet, jordániai transzfereket, a szállást, 4 vacsorát, 4 reggelit, 1 ebédet a Wadi Rum-ban, belépőjegyet Petrába, a holt-tengeri strandot törölközővel, a terepjáró túrát és a magyar nyelvű csoport- és idegenvezetést.

Az ár nem tartalmazza a magyarországi transzfereket, a fel nem sorolt étkezéseket, az idegenforgalmi adót, az utasbiztosítást, borravalókat és az egyéb személyes kiadásokat!

Figyelem! Az aqabai 4 csillagos hotelnak nincs strandja. Ingyenes transzferbusszal lehet Berenice privát strandra eljutni. A Berenice strand belépődíja 20 USA dollár/fő, mely ár egy törölközőt is tartalmaz.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is.

		A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:

Dr. Kopári László sk.
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