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WYCIECZKA DO JORDANII ( 5 DNI )                                                                                             

TERMIN: 04 – 08.07.2022 

Wyjazd w kameralnej grupie do 15 osób !!! 

1 DZIEŃ:  Zbiórka na lotnisku w Modlinie o godz. 3.45, wylot do Jordanii o godz. 6.10. Przylot do 

AMMANU  o godz. 11.05. Wizyta w Cytadeli – ruiny starożytnej Filadelfii oraz Muzeum, panorama na teatr 

rzymski. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do MADABY – słynącej z niezwykłej mozaiki z czasów bizantyjskich, w tym 

pochodzącej z VI w n.e. mapy Palestyny i Dolnego Egiptu w kościele Św. Jerzego. Wizyta na GÓRZE NEBO – 

święte miejsce, gdzie zmarł i został pochowany Mojżesz.  Z góry rozpościera się wspaniały widok na Ziemię 

Obiecaną – Dolinę Jordanu i Morze Martwe. Przejazd do hotelu nad MORZEM MARTWYM, wypoczynek, 

kolacja i nocleg.  

3 DZIEŃ:  Śniadanie, do południa wypoczynek nad MORZEM MARTWYM. Następnie wyjazd na 

PUSTYNIĘ WADI RUM – jeep safari po przepięknej pustyni znanej dzięki Lawrensowi z Arabii, słynącej ze 

wspaniałych klifów i skał. Nocleg i kolacja w specjalnym obozowisku na pustyni ( namioty z łazienkami ).  

4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na zwiedzanie PETRY - „różowego miasta Nabatejczyków”. Spacer 

mieniącym się wszystkimi odcieniami różu, czerwieni i fioletu wąskim wąwozem Siq. Po wyjściu z wąwozu 

zwiedzanie: Wielki Skarbiec – gdzie kręcono jeden z odcinków filmu o przygodach Indiany Jonesa,  amfiteatr, 

Grobowce Królewskie. Przejazd do hotelu w Ammanie, kolacja, nocleg.  

5 DZIEŃ:  Śniadanie, wylot do Polski o godz. 11.40. Przylot do Modlina o godz. 14.45 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE. 

CENA:   3.250 zł  + cena biletu lotniczego 

(cena biletu z małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x25 cm od 500 zł, cena z małym bagażem 

podręcznym + walizka do 10 kg  o wymiarach 55x40x20 cm od 700 zł ) 

Cena zawiera: transfery w Jordanii; 3 noclegi w hotelach ***; 1 nocleg w namiotach z łazienkami na pustyni 

Wadi Rum, 4 śniadania, 4 kolacje; wizę grupową do Jordanii, przewodnika miejscowego, jeep safari po pustyni, 

ubezpieczenie: KL (do 40.000 EURO), NNW (do 15.000 PLN), bagażu (do 1000 PLN), składkę na TFG i TFP, 

podatek Vat.  Cena nie zawiera: biletu lotniczego na trasie Modlin –Amman– Modlin ( cena biletu uzależniona 

od wielkości bagażu, cena z małym bagażem podręcznym o wymiarach 40x20x25 cm od 460 zł w dwie 

strony, cena z małym bagażem podręcznym i walizką do 10 kg o wymiarach 55x40x20 cm od 690 zł ), 

obligatoryjnych napiwków dla kierowców, przewodników, obsługi hotelu – razem 70 USD/os ( płatne u pilota ); 

przejażdżki na wielbłądzie po pustyni – ok. 20 USD/os; posiłków na pokładzie samolotu; wydatków osobistych; 

napojów do kolacji; dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji z wyjazdu z przyczyn nagłego zachorowania 

m.in. na Covid-19, z przyczyn kwarantanny,  z przyczyn losowych oraz z przyczyn śmierci osób nam bliskich ( 6,75 

% wartości wyjazdu, płatne w dniu podpisania umowy ), od następstw chorób przewlekłych  i nowotworowych do 

kwoty 100.000 EURO – 86 zł/os; dopłaty do pokoju jednoosobowego 650 PLN. 

UWAGA!!! Paszport powinien być  ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu czyli do dnia 09.02.2023.  

Uwaga!  Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać 

zmianie. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych testów – ich koszt i wykonanie leżą po stronie 

uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu. 


