NEW BALKAN TOURS
ЙОРДАНИЯ
с полет от ВАРНА
екскурзия без доплащане
Цените са за ранни записвания до 15 юли.
Закуска и
вечеря

Човек в двойна Единична стая
стая

3ти възрастен Дете от 2-11.99 г.

15.10 – 22.10 2180 1886 лева 2491 2254 лева 1969 1886 лева

1760 1482 лева

22.10 – 29.10 2180 1886 лева 2491 2254 лева 1969 1886 лева

1760 1482 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Сaмолетен билет Варна – Акаба – Варна
Ръчен багаж с размери 40/30/20 и 20 кг чекиран багаж
3 нощувки в Акаба в хотел Baity Boutique 4*
2 нощувки в Аман в хотел Mena Tyche 4*
1 нощувка в Петра в хотел Petra Guest house 4*
1 нощувка във Уади Рум – Hassan Zawaydeh camp
БОНУС – Джип сафари в Уади рум
Целодневна екскурзия до Петра
Посещение на Мадаба, Небо и Мъртво море, Сититур в Аман, Джераш и Аджлун
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Бакшиши за шофьорите около 1- 2 щатски долара на ден за човек
Бакшиши за водачите около 1- 3 щатски долара на ден за човек
Напитки алкохолни и безалкохолни по време на храненията
Шнорхелинг в кораловите рифове на Червено море – 99 лв възрастен, Дете – 45 лв.
ПОЛЕТИ:
Варна – Акаба 16:00 / 18:50 ч.
Акаба – Варна 19:40 / 22:40 ч.
ПРОГРАМА ОТ ВАРНА
ДЕН 1 Варна – Акаба
Пристигане на летище в Акаба , посрещане е настаняване.
ДЕН 2 Акаба
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NEW BALKAN TOURS
Свободно време за плаж или по желание полудневно шнорхелно приключение на
корабче, гмуркане в топлите тропически води на Червено море.
ДЕН 3 Акаба – Уади Рум
След закуска се отправяме в южна Йордания, за да посетим други значими обекти,
включително Уади Рум. Разгледайте тази мистериозна атракция на двучасово пътуване
с джип в Йорданската пустиня! Уади Рум е описан най -добре от Т.Е. Лорънс като
Огромен, ехтящ и божествен, а от местните като Долината на Луната.
ДЕН 4 Уади Рум – Петра
Посещение на древния набатейски град Петра – едно от седемте чудеса на света и под
егидата на ЮНЕСКО. Към града ни отвежда километър дълъг пролом в скалите.
Посещение на самият град с неговите изваяни в скалите – гробници, храмове, олтари и
улици изпълнени с колонади. Настаняване в хотел в района на Петра.
ДЕН 5 Петра – Мадаба – Небо – Аман
След закуска, посещение на Мадаба, град, известен с прочутата мозаечна карта от 6 век
на Йерусалим и Светите земи и с ефектните си византийски и омеядски мозайки
и разходка до православната черква Свети Георги. Планината Небо, споменат в
библията като мястото, където Мойсей е получил изглед към Обетованата земя.
От върха ще откриете невероятна панорамна гледка към долината на река Йордан,
Мъртво Море и Йерусалим.
ДЕН 6 Аман – Джераш – Аджлун – Аман
След закуска се отправяме да посетим древния римски град Джераш – павираните
улици и колонади, амфитеатри, просторни обществени площади, римски бани, фонтани
и градски стени. Продължаване към северна Йордания за посещение на един от най важните екологични и исторически обекти в Близкия изток – Аджлун. Замъкът Ajloun е
прекрасен пример за ислямска архитектура, построен от един от пълководците на
Саладин през 1184 г за да контролира железните мини на Ajloun и да противодейства
на напредъка на кръстоносците, като доминира трите основни маршрута, водещи до
долината на Йордан и защита на комуникационните пътища между Йордания и Сирия.
Следва Сити тур в Аман – столицата на Йордания. Посещение на Цитаделата –
археологически останки от древногръцкия, римския и халифатския период. Посещение
на Храма на Херакъл и Музея на Цитаделата със статуетките Айн Газал, които са
изработени преди повече от 6500 години. Посещение на Двореца на Омеядите и
Античния театър. Обиколка на центъра на Аман с автобус – Старият пазар Сук, Двореца
на краля и фото пауза пред джамията на Абдулла.
ДЕН 7 Аман – Мъртво море – Акаба
След закуска продължаваме към Мъртво море, най-ниската точка на земята дълбоко в
долината на река Йордан и на 55 км югоизточно от Аман. Мъртво море един от най –
зрелищните природни пейзажи.
ДЕН 8 Акаба – Варна. Трансфер до летише Акаба. Полет Акаба – Варна
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