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DZIEŃ 1. 03.10.2022 
 

Warszawa - Amman - Morze  Martwe. Spotkanie z pilotem  grupy, 

p. Zuzanną Pyrą,  w terminalu odlotów lotniska Warszawa - Modlin o 

godz.   04:20.   Odprawa paszportowo -  bagażowa i  o  godz.   06:20 

przelot  bezpośredni samolotem linii Ryanair  do Jordanii. Przylot do 

Ammanu   o  godz.  11:15  czasu  lokalnego. Powitanie  na  lotnisku  i 

przejazd do miasta. Stolica Jordanii jest siedzibą dworu króla 

Abdullaha   II   z  dynastii   Haszymidów,  uważanych  za   potomków 

proroka   Mahometa.  Proponujemy  zwiedzanie  Cytadeli   Jabal   al- 

Qal’a,  która  wzniesiona została  na  jednym  z  7  wzgórz  Ammanu, 

gdzie znajdują się pozostałości po rzymskiej Świątyni Herkulesa i 

okazałym Pałacu Umajjadów z VIII wieku oraz  Błękitnego  Meczetu i 

amfiteatru rzymskiego z II wieku n.e.  Następnie przejazd do hotelu 

4* nad Morzem Martwym. Zakwaterowanie w pokojach i odpoczynek. 

Kolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 2. 04.10.2022 
 

Morze  Martwe - Jerash - Morze  Martwe. Po śniadaniu przejazd do 

oddalonego o ok. 90 km zjawiskowego miasta rzymskiego Jerash  - 

miejsca  uznawanego  za  jedno   z  największych  i  najlepiej 

zachowanych  skupisk architektury rzymskiej poza  półwyspem 

apenińskim, nazywane Pompejami Bliskiego Wschodu. Ten 

starożytny ośrodek przez  kilka  wieków  był  całkowicie  opuszczony, 

przykryty pyłem i piaskiem nanoszonym pustynnymi wiatrami,  miało 

to  ogromny   wpływ  na   zachowanie   ruin   w  tak   dobrym   stanie. 

Podczas spaceru podziwiać  można rozległe ulice, monumentalne 

kolumny  i największe skarby Jerash  - świątynie,  łaźnie, teatry, 

nimfeum  i  okrągły  plac.  Powrót  do  hotelu  w  godzinach 

popołudniowych, odpoczynek. Kolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 3. 05.10.2022 
 

Morze  Martwe. Po  śniadaniu proponujemy czas wolny na  skorzystanie 

z hotelowych basenów i prywatnej plaży nad  Morzem  Martwym. Kąpiele 

słyną ze swoich zdrowotnych właściwości, a Morze Martwe nie bez 

przyczyny  nazywane jest największym  na  świecie naturalnym SPA.  Na 

terenie  położonym 430  m  poniżej  poziomu  morza  powietrze jest  aż  o 

10% bogatsze w tlen i mikroelementy. Zasobne w minerały czarne błoto 

oraz  gorące źródła siarkowe wykorzystuje się  m.in. do leczenia chorób 

stawów i skóry. Kolacja i nocleg. 
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Osobom zainteresowanym proponujemy wycieczkę fakultatywną 
 

do Kanionu Wadi  Numeira - głębokiego wąwozu  przecinającego 

piaskowiec. Nazwa  pochodzi od ruin z epoki brązu  położonym u ujścia 

do Morza Martwego. Kanion jest niesamowitym przykładem działania sił 

natury,   które  go  ukształtowały.  W  okresie  od  maja  do  października 

włącznie,  niski  poziom   wody  pozwala  na  fantastyczny  spacer płytką 

wodą   wśród   pięknych,  kolorowych   ścian  kanionu   (przydatne  będzie 

obuwie do wody).  Ponieważ miejsce jest  położone  z dala  od głównych 

atrakcji  Jordanii   głównie   spotyka  się  lokalnych  mieszkańców,   mniej 

innych  turystów. Powrót  do hotelu  w godzinach popołudniowych. Koszt 

wycieczki : 65 USD/os. - grupa  min. 20 osób. 

 

DZIEŃ 4. 06.10.2022 
 

Al  Karak  -  Shobak  -  Aqaba.  Po   śniadaniu  wykwaterowanie  z 

hotelu  i  przejazd  w  kierunku  Al  Karak  -  słynnego zamku 

krzyżowców. Twierdza  zbudowana została w połowie XII w. przez 

Payena  le   Boutellier   i   stanowiła   fragment   fortyfikacji   pomiędzy 

Akabą  a Turcją.  Ten  strategiczny  zamek od  trzech  stron otoczony 

jest   kifami   i    góruje    nad    Drogą    Królewską,   którą    przebiegał 

lukratywny szlak handlowy  oraz  przechodziły pielgrzymki do Mekki. 

Następnie  przejazd  w   kierunku   ruin   średniowiecznego   Zamku 

Shobak - najstarszego zamku  obronnego Jordanii zbudowanego na 

początku  XII  w.  przez   króla   Baldwina   I.  Położony   na   szczycie 

wzgórza pełnił bardzo strategiczne znaczenie. Przyjazd do Aqaby w 

godzinach popołudniowych. Zakwaterowanie w hotelu 4*, 

odpoczynek. Kolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ 5. 07.10.2022 
 

Aqaba - Petra - Aqaba. Po  śniadaniu  przejazd do  Petry  będącej 

jednym   z  Siedmiu   Nowych   Cudów   Świata.   Petra  to  wykuta   w 

skalnej dolinie stolica Królestwa  Nabetańczyków. Obecnie jako 

różowe  miasto jest jednym z najwspanialszych zabytków  na świecie i   

zostało  wpisane  na   Listę   Światowego  Dziedzictwa   UNESCO. 

Wejście  do  miasta prowadzi  przez  słynny As-Sik - wąski,  długi  na 

1,2 km wąwóz,  który miejscami zwęża się do 3 metrów  szerokości. 

Wyjście z kanionu  prowadzi  wprost na plac przed  najbardziej 

spektakularny i rozpoznawalny budynek Petry - na 39 metrowy 

skarbiec. Dalej ścieżki miasta wiodą doliną wyschniętej rzeki do 

Amfiteatru, Grobowców Królewskich,  placu targowego, który swego 

czasu  był   najważniejszym   miejscem   handlu   na   trasie   szlaku 

przypraw. Powrót do hotelu w Aqabie w późnych godzinach 

popołudniowych. Kolacja, nocleg. 
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DZIEŃ 6. 08.10.2022 
 

Aqaba  -   Wadi    Rum.    Śniadanie,   proponujemy   odpoczynek   przy 

hotelowym  basenie lub spacer po mieście. Wykwaterowanie z hotelu o 

godz.  14:00.  Przejazd  w kierunku  Wadi  Rum  - czerwona dolina  Wadi 

Rum  na  pustyni jest jedną z największych jordańskich atrakcji, znana z 

pięknych  widoków  i   wyjątkowych  krajobrazów.  Po   przybyciu 

rozpoczniemy 2-godzinne jeep safari znajdziemy się w miejscu, które 

zupełnie nie wskazuje na naszą błękitną planetę, za to w filmach często 

staje się tłem dla Marsa, czyli „Czerwonej Planety”. Dolina leży wśród 

granitowych i zbudowanych z piaskowców dziwnych formacji i skał. 

Mieszkańcami wioski Wadi Rum są Beduini, mieszkający w namiotach z 

koziej skóry, którzy wypasają  zwierzęta na  pustyni i kultywują tradycję. 

W trakcie  wycieczki  zobaczymy malownicze  miejsca,  zaznamy emocji 

na  pustynnym  jeep  safari  oraz   poznamy  historię  pustyni  i  zwyczaje 

panujące wśród Beduinów. Nocleg i kolację tego dnia proponujemy w 

namiotach   na   pustyni.   Prosimy   o  zapoznanie   się   z  przykładowym 

opisem  miejsca  zakwaterowania  na  wskazanej  stronie  on-line  : 

https://rum-magic-camp.business.site/ 

 

Osobom zainteresowanym proponujemy wycieczkę fakultatywną 
 

Rejs po  Zatoce Aqaba - około  godziny  10:30  przejazd  do  portu  i 

wejście na pokład łodzi. Rozpoczęcie rejsu o godz.  11:00.  W trakcie 

3- godzinnego rejsu proponujemy relaks w słońcu, snorkeling dla 

zainteresowanych Osób oraz lunch. Oferta obejmuje zestaw do 

snorkelingu,  ręczniki  oraz  otwarty  bufet.  Powrót  do  portu  o  godz. 

14:00.  Koszt wycieczki 50 USD/os. - grupa  min. 20 osób. 

 

DZIEŃ 7. 09.10.2022 
 

Wadi  Rum  - Madaba - Góra Nebo - Amman. Po śniadaniu 

wykwaterowanie z Campingu i przejazd w kierunku Ammanu. 

Zatrzymamy się w miasteczku Madaba, gdzie w prawosławnej 

bazylice Św. Jerzego zachowała się pochodząca z VI wieku „Mapa 

mozaikowa z Madaby” . Mozaika stanowi najstarsze przedstawienie 

Ziemi Świętej od Libanu na północy do delty Nilu na południu ze 

szczególnym uwzględnieniem Świętego Miasta Jerozolimy. Do 

kościoła  pielgrzymują  także   wierni,  aby  modlić  się  do  cudownej 

ikony   „Matki   Boskiej   z  trzema  rękoma”.   Następnie   przejazd   w 

kierunku legendarnej Góry Nebo,  gdzie odwiedzimy bizantyjskie 

Sanktuarium  Mojżesza  -  z  tego   miejsca  wg  przekazów Mojżesz 

ujrzał Ziemię Obiecaną, a ponieważ nie dane mu było wkroczyć  na 

Ziemię  Kanaanu  tam  też  zmarł.  Górę  Nebo  jako  miejsce  święte 

czczą zarówno żydzi, muzułmanie i chrześcijanie. Na szczycie góry 

znajduje się park archeologiczny , którym opiekują się franciszkanie 

z Kustodii Ziemii Świętej, gdzie podziwiać można mozaiki. Przyjazd 

do Ammanu  późnym  popołudniem. Zakwaterowanie w Hotelu Days 

Inn  4*.  Możliwość  indywidualnego  spaceru po  mieście,  czas na 

zakup  pamiątek. Kolacja i nocleg. 

 

Osobom zainteresowanym proponujemy wycieczkę fakultatywną 
 

Amman Nocą. Spacer po Balad, najstarszej części miasta i centrum 

Ammanu,  które  składa  się  z niezliczonej  ilości  ryneczków i  straganów 

(Suk),  możliwość  skosztowania  słodkiej  Kanafeh  (serowe ciasto 

moczone w słodkim syropie na  bazie cukru)  w tradycyjnym sklepie. Na 

zakończenie  fajka  wodna   w różnych  smakach w klasycznej  kawiarni. 

Koszt wycieczki - 25 USD/os. - grupa  min. 20 osób. 

 

DZIEŃ 8. 10.10.2022 
 

Amman - Warszawa. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu  iprzejazd 

na  lotnisko.  Ogodz. 09:40  odprawa paszportowo-bagażowa  i  o  godz. 

11:40  przelot bezpośredni samolotem linii Ryanair do Polski. Przylot do 

Warszawy -Modlin o godz.  14:45.  Zakończenie wycieczki. 



 

 
 

 

KALKULACJAOFERTY: 
 

Termin : 3-10.10.2022 
 

 

Cena 3 580 PLN/os. 
 

Dopłata do pokoju 1-osobowego 1 100 PLN/os. 

Świadczenia objęte ceną wyjazdu : 
• przelot bezpośredni samolotem linii Ryanair na trasie Warszawa - Amman - Warszawa wg rozkładu: 

FR 3135 03OCT  WMI  AMM 06:20 11:15 

FR 3136 10OCT   AMM WMI  11:40 14:45 

limit bagażu : 1 sztuka bagażu podręcznego, 1 sztuka bagażu głównego do 20 kg, 

• zakwaterowanie, 6 noclegów w hotelach 4*, 1 nocleg w namiotach/tentach na pustyni 
Wadi Rum, pokoje 2 -osobowe z łazienkami, 

• wyżywienie, opcja HB - śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, 

• zwiedzanie wg programu, bez biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, 

• transfery na trasie programu klimatyzowanym autokarem, 

• ubezpieczenie, pakiet midi - KL, NNW, bagaż, assistance, 

• opieka polskojęzycznego pilota. 

Dodatkowo płatne : 
• obowiązkowa dopłata za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługa lokalnych przewodników, serwis 

miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki , wiza i inne opłaty lokalne w wysokości 220 USD / 1 osoby 
jako pakiet płatny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki. 

 

Wiza : 
Istnieje obowiązek  wizowy dla obywateli  polskich odwiedzających Jordanię, o wizę ubiegamy się na  lotnisku, po 
przylocie do.  Aby sprawnie załatwić formalności  związane  z przekroczeniem granicy jordańskiej, wymagane jest 
przesłanie danych paszportowych w momencie rezerwacji lub najpóźniej na 30 dni przed  wylotem. Prosimy o 
dostarczenie   następujących   danych  paszportowych:  imię,   nazwisko,   data    urodzenia,   narodowość,  numer 
paszportu, data  wydania i ważności paszportu (paszport ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski). 

 
 

 

Kontakt: Maurycy Czuba 

kom.: +48 694 960 375 

e-mail: maurycy.czuba@eccoholiday.com 


