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ВЕЛИЧНА ЙОРДАНІЯ: ОДНА КРАЇНА, ДВА МОРЯ
ДЕТАЛІ ПОДОРОЖІ

У ВАРТІСТЬ ВХОДИТЬ

ГОТЕЛЬ

за програмою 3*, 4*, 5*

РОЗМІЩЕННЯ

двомісне

ХАРЧУВАННЯ

сніданки

ТРИВАЛІСТЬ

8 днів/7 ночей

➔

проживання

➔

мед.страховка

➔
➔
➔
➔
➔

ДОДАТКОВО
СПЛАЧУЄТЬСЯ

➔
➔
➔

трансфери
сніданки
російськомовний гід
екскурсійна програма в супроводі гіда, вхідний квиток в
Петру, джип — тур на 2 години по пустелі Ваді Рам
ПЛР тест на Covid англійською мовою/ тест на Covid в
аеропорту Амман;
вхідні квитки, окрім тих, що зазначені у програмі;
вечері (вечері в готелях 5* в ресторанах A la Cart);

➔

чайові гідам/водіям;

➔

доплата за одномісне розміщення.

➔

МІСЦЕ ЗБОРУ

авіапереліт

➔

особисті витрати;

Аеропорт м.Амман

ДЕНЬ 1.
Амман
ДЕНЬ 2.
Амман Джераш –
Акаба

Ви прилітаєте у Амман. Після проходження паспортного контролю й
отримання багажу, група в супроводі представника проходить в автобус
для трансферу в готель. Після поселення у готелі на вас чекає вечеря в
ресторані A la Cart.

Після сніданку у готелі група вирушає на екскурсію в Джераш.
Джераш –це бруковані вулиці з колонадами, величні храми на пагорбах,
чудові амфітеатри, просторі міські площі, лазні, фонтани, а також масивні
міські стіни з вежами і воротами.
Далі на нас чекає екскурсія по Амман. Ви відвідаєте: Цитадель, з висоти
якої відкривається дивовижний вид на історичну частину міста Амман,
Фольклорний та археологічний музей, амфітеатр.
Амман - це місто на семи пагорбах, у якому гармонійно переплелися
старовина і сучасність. Він метушливий, трохи дивно спланований, але в
той же час надзвичайно привабливий. Амман називають «Білим містом»,
оскільки більшість будинків побудовані з білого вапняку, і він просто
засліплює своєю білизною. Місто наповнене різноманітними
магазинчиками і лавками, торговими центрами і бутиками, де можна
купити не тільки різні сувеніри і вироби ручної роботи, але і модний одяг.
Далі ми вирушимо в Акабу на Червоне Море, там же поселимось у готелі,
повечеряємо і заночуємо.

ДЕНЬ 3.
Акаба

Сьогоднішній день у нас пройде у спокійному темпі, ви можете відпочити на
узбережжі Червоного моря або прогулятися містом.
Червоне море вважається найсолонішим серед усіх морів. Назва моря
вказує на його південне розташування, вода тут кристально чиста, прозора
і дуже тепла. Багатий підводний світ з різноманітними коралами та цікавою
фауною робить Червоне море неперевершеним місцем для любителів
поплавати з аквалангом.

ДЕНЬ 4
Акаба –
Ваді Рам

Сьогодні ми вирушимо у пустелю Ваді Рам, де розташуємось у кемпінгу. За
планом у нас екскурсія пустелею на заході сонця - джип-тур тривалістю 2
години (у вартості), в одному джипі 5-6 осіб. На джип-тур допускаються
діти від 5 років. За додаткову плату можна покататися на верблюдах і
конях у Ваді Рам – близько 30 доларів/30 хвилин.
Ваді Рам є однією з головних визначних пам'яток Йорданії. На території
пустелі Ваді Рам містяться залишки руїн стародавнього храму Набатейців,
що є зразком архітектурного стилю народу, що панував у цих краях багато
століть тому.
Також на просторах Ваді Рам під ретельною охороною перебувають
території для розведення антилоп бейза, за якими стежать члени
Королівського Товариства Охорони Природи. Кошти на утримання
антилоп беруться з добровільних пожертвувань, з казни держави, від
екологів, які приїжджають сюди, від продажу сувенірів і товарів на території
заповідника.
Вечеря у нас пройде в кемпінгу в бедуїнському стилі. Ви скуштуєте
національні страви під звуки національної музики. Тут же, у кемпінгу і
заночуємо.

ДЕНЬ 5
Ваді Рам Петра –
Мертве море

Після сніданку у кемпінгу ми вирушимо у Петру.
Петру часто називають восьмим чудом стародавнього світу. Це унікальне
величезне місто було вирубане просто в скелях набатейцями, працьовитим
арабським плем'ям, що осіло тут понад 2000 років тому і перетворило це
місце на найважливіший торговий центр на перетині торгових шляхів, якими
везли шовк, спеції та інші товари. Ці шляхи з'єднували Китай, Індію і
південні арабські країни з Єгиптом, Сирією, Грецією і Римом.

ДЕНЬ 6
Мертве море

Сьогоднішній день проведемо біля Мертвого моря.
Йорданська рифтова долина – найбільш дивовижне місце на землі. Тут же
розташована найнижча точка планети – у Мертвого моря "висота"
становить понад 400 метрів нижче рівня світового океану. У Мертве море
впадає декілька річок, у тому числі річка Йордан. Після того, як річкові води
досягнуть Мертвого моря, вони починають випаровуватися, залишаючи
після себе густий коктейль солей і мінералів, які застосовуються в
промисловості, сільському господарстві та медицині.

Після Петри ми поїдемо на Мертве море, заселимось у готель,
повечеряємо і відпочинемо.

ДЕНЬ 7
Бетані Мадаба –
гора Небо Маін –
Мертве море

Сьогодні вирушаємо на екскурсію на річку Йордан (Бетані), що по праву
вважається найбільш значущим місцем у Святих землях вже понад дві тисячі
років. Саме тут, навпроти Єрихону на річці Йордан, відбулося хрещення
Іоанном Хрестителем Ісуса Христа.
Здійснити обряд очищення в річці Йордан може кожен охочий. Одягніть
хрестинну сорочку і тричі зануртеся у воду. Вважається, що таким чином
можна змити з себе всі гріхи.
Рекомендуємо жінкам взяти з дому купальник та довгу сорочку або туніку
для обряду очищення в річці Йордан, чоловікам – футболку і шорти. Або
можна буде придбати сорочку в магазині – 10-15 доларів.
Після закінчення огляду Бетані на нас чекає поїздка на гору Небо, де
Мойсею була показана Земля обітована. Гора розташована на схід від
північного краю Мертвого моря, на висоті 817 метрів над рівнем моря, у
теперішній західній Йорданії за 7 км від міста Мадаба. На вершині гори
міститься «Меморіал Мойсея» – вважається, що він похований саме в
цьому місці. Тут збереглися стародавні мозаїчні панно, залишки першої
церкви, побудованої в кінці IV століття з метою відзначити місце кончини
Мойсея, і залишки монастиря IV-VI століть нашої ери.
Далі огляд Мадаби, міста мозаїк (жінкам рекомендуємо взяти хустку на
голову при відвідуванні православної церкви в місті). У Мадаби дуже довга
історія, яка тягнеться від неолітичного періоду. Вона стала відома як «місто
мозаїк» через безліч візантійських мозаїк, які покривали все місто.
Найвідоміша мозаїка серед них – це карта Мадаби, що датується 6
століттям, і яка є картою Святої Землі.
Далі за програмою - переїзд в Маін (гарячі джерела). Цілющі природні
гарячі джерела Маіна - найкраще завершення екскурсійного дня.

ДЕНЬ 8
Мертве море –
Амман

Після сніданку у готелі, до 12:00 ми маємо звільнити номера.
Далі - вирушаємо в аеропорт Аммана для вильоту додому.

