Circuit în Iordania cu Julică
Circuit Iordania 18.10 2019 – 27.10.2019

Ce vedem?
✓ Petra, perla deșertului;
✓ Piatra lui Moise și Muntele Nebo –
muntele de unde evreii, după ce au
rătăcit 40 de ani prin deșert, au
văzut pentru prima oară Țara
Făgăduinței;
✓ Locul botezului lui Iisus;
✓ Wadi Rum;
✓ Madaba, orașul mozaicurilor;
✓ Marea Moartă;
✓ Amman, capitala celor mai
prietenoși arabi;

Ce avem special în
program?
✓ O conferință ținută chiar la Petra de
Julius, care vă va prezenta istoria
amuzantă a acestei extraordinare
oaze și a regatului nabateenilor;
✓ Show-ul ”Petra by night”, o
experiență desprinsă parcă din
”1001 de nopți”;
✓ O noapte în deșert, într-un cort
beduin;
✓ Safari cu jeep-ul în deșertul
Iordaniei;
✓ O după amiază întreagă de soare și
relaxare la Marea Moartă

Unde vom sta?
AMMAN – Hotel Sulaf Luxury*** sau Hotel
Signature sau similar
Rating:
PETRA – Petra Moon Hotel**** sau similar
Rating:
MAREA MOARTĂ - Crowne Plaza Jordan
Dead Sea Resort & Spa***** sau Hilton
Dead Sea Resort & Spa sau similar
Rating:
WADI RUM – Tabără de beduini
Rating:

Servicii incluse:
✓ Bilet de avion Bucuresti – Amman –
Bucuresti, cu compania Tarom;
✓ Taxele de aeroport;
✓ Taxa de viză;
✓ Cazare cu mic dejun 9 nopti la
hotelurile mentionate, in camera
standard si mese conform program;
✓ Transport si transferuri cu autocar
privat cu aer conditionat, conform
programului;
✓ Intrarile la obiectivele din program;
✓ Insotitor de grup: Julică! :)
✓ O noapte in Camp Site/Wadi Rum,
jeep safari în Wadi Rum;
✓ Masă de prânz și cină tradițional
berberă în Wadi Rum;
✓ Cine la Petra și la Marea Moartă;
✓ Cina in ultima seara in Amman;
✓ Taxele de serviciu;
✓ Asigurari Travel (medicala si storno);

Nu sunt incluse:
x

Taxele pentru camera foto/video la
unele dintre obiectivele turistice;

x Tips (aprox. 6 EUR / zi - pentru ghid
si sofer);
x Mesele nemenționate în pachet;

x Excursie optionala la Jerash - 50 EUR
/ pers

Ziua 1 (18.10.2019) AMMAN

Ziua 2 (19.10.2019) AMMAN

Ne vom întalni la ora 22.30 în Aeroportul Internațional Henri Coandă,
pentru îmbarcarea pe zborul RO 187 al companiei Tarom cu destinația
Amman, zbor direct, decolare 00:30 am /18.10.2019.
La sosirea pe aeroportul din Amman , ora 03:10 am vom fi întampinați
de ghidul vorbitor de limba engleză si transferați la hotelul Sulaf Luxury
sau Siganture Hotel 4* sau similar situat in centrul orasului vechi.
Regim masa: Mic dejun

Zi liberă în Amman dupa micul dejun.
Regim masă: mic dejun

Ziua 3 (20.10.2019) ZIUA 3 - AMMANTUR DE ORAȘ
După un mic dejun tarziu, vom explora Ammanul la pas, iar Julica ne va
încanta cu povești despre istoria Iordaniei. Vom vizita sit-ul arheologic
Citadel, teatrul Roman și în timp ce ne plimbăm prin centrul vechi al orașului
vizitam Moschea Regelui Abdullah . După-amiază timp liber în oraș.
Regim masa: Mic dejun

Ziua 4 (21.10.2019) AMMAN - MADABA
- MUNTELE NEBO - PETRA
După micul dejun vom pleca către “Orașul Mozaicului” – Madaba, unde
principala atracție este Biserica Greco - Ordodoxa St George, cu faimoasa
podea realizată din mozaic ce reprezintă harta ținuturilor biblice. Vom
continua turul spre Muntele Nebo, unde se află mormantul lui Moise, de
unde ne vom bucura de o panoramă spectaculoasă asupra Vaii Iordanului și
a Mării Moarte. Continuăm programul către Petra. Cina și înnoptare în Petra
cu participare la show-ul Petra by night!
Cazare Hotel Petra Moon sau similar.
Regim masa: Mic dejun și cină.

Ziua 5 (22.10.2019) PETRA - WADI RUM
După micul dejun, vom vizita Petra, supranumit și orașul Roz, una din minunile
lumii. Petra a fost înființată pentru prima dată în secolul al VI Î.Hr de către
Nabateeni, un trib nomad care s-a stabilit în zonă și a pus bazele unui imperiu
comercial care s-a extins în Siria și în Egipt.
Vom începe călătoria călare prin Siq (Poarta), un defileu îngust de 1,2 km
lungime printre pereți înalti din stanci de culori incredibile Iesind din Defileu
către Valea Petrei vom putea admira fațada masivă roz trandafirie a Al-Khaznek
(Trezoreria), coloanele sculptate direct în versantul vertical de stancă și având rol
de mormânt pentru unul din cei mai importanți regi nabateeni.
După amiază vom porni către deșertul Wadi Rum prin luminile apusului;
înnoptare și cina în cort în Wadi Rum.
Regim Mese: Mic dejun, prânz și cină.

Ziua 6 (23.10.2019) WADI RUM - MAREA
MOARTĂ
Dupa micul dejun, urcăm în jeep-uri, însoțiți de ghidul local, beduin, unde vom
descoperi timp de cateva ore fascinantul deșert, magie unică a naturii.
După-amiază vom fi transferați către Dead Sea. Denumirea de „Marea Moartă” a
fost dată de grecul Pausanias, cel care a si cercetat-o pentru prima dată. Marea
Moartă este delimitată la est de munti, iar la vest de dealurile unduitoare ale
Ierusalimului, oferind o priveliște parcă din altă lume. Desi puțin populată și
linistită acum, zona este considerată a fi casa a 5 orase biblice: Sodoma,
Gomora, Adman, Zebouin si Zoar(Bela).
Regim masa: Mic dejun, prânz și cină

Ziua 7 (24.10.2018) MAREA MOARTĂ
După micul dejun, avem o zi întreagă de relaxare la Marea Moartă.
Rămânem peste noapte la Hotelul Crowne Plaza Resort & Spa de la Marea
Moartă.
Regim mese : Mic dejun și cină.

Ziua 8 (25.10.2019) MAREA MOARTĂ LOCUL BOTEZULUI - AMMAN
După micul dejun, vom avea timp liber dimineața pentru a ne bucura de apa
mării: caldă, linistitoare și extrem de sărată. La ora 12.00 vom face check-out ul
de la hotelul Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa și vom pleca spre unul
dintre cele mai sacre locuri ale creștinismului și iudaismului, Baptism Site, locul
unde a fost botezat Isus Hristos .
Spre sfârșitul zilei vom face un tur al cartierului nou din Amman unde merită să
încercăm cafeaua arăbească cât si produsele de patiserie locale. Rămânem peste
noapte în Amman.
Regim masa: Mic dejun

Ziua 9 (26.10.2019) AMMAN
După micul dejun, avem o zi liberă la destinație; Opțional de la 13:00 la 18:00 vom
putea vizita Jerash.
Seara tarziu vom lua cina de rămas bun la un restaurant local autentic.

Ziua 10 (27.10.2019) Întoarcere în
București
După miezul nopții vom fi transferați la aeroport pentru a ne îmbarca pe zborul
RO 188 cu plecare la ora 03:55 am/27.10.2019.
Vom ateriza în Bucuresti la ora 06:40 am.
Regim Mese: Mic dejun și cina.

Cât costă?
1450 EUR / persoană
Supliment cameră single: 300.00 EUR / pers

Când și cum plătesc?
Înscrierile încep din momentul lansarii programului, cu plata unui avans de
450 EURO și se incheie la epuizarea locurilor. 500 EURO se achită până la data
de 1 iulie iar diferența de 500 EURO se achită cel tarziu la data de 30
septembrie 2019.
Poţi achita prin transfer bancar sau în numerar ori cu cardul la sediul agenţie

De reținut!
În caz de retragere se vor percepe următoarele
penalizări:
– cu 46 zile inaintea datei plecarii, 200 euro.
– intre 30 – 16 zile inaintea plecarii: 40% din
valoarea pachetului
– intre 15 – 20 zile inaintea plecarii: 80 % din
valoarea pachetului.
– cu mai putin de 15 zile inaintea plecarii:
penalizare 100%.

✓ Tariful este valabil pentru un grup minim de 15 turisti.
✓ În situația în care grupul va fi între 11 si 14 turiști se va mai percepe un
supliment de 50.00 EUR / persoană.
✓ În situația în care până la data de 1 mai nu se va întruni un grup minim de 13
persoane, turul se va anula.
✓ Acte necesare: pasaport valabil inca 6 luni de la data incheierii calatoriei;
NU SE ACCEPTA Pasaport TEMPORAR

Unde ne înscriem?
Pentru pachetul ‘Circuit in Iordania cu
Julica ’’ consultantul vostru este:

Alexandra Grigore

Agentia de turism Globe 365
Travel Boutique
Adresă: Str. Paul Greceanu, nr. 8, secror 3, București
SC FIRST CLASS INT. SRL
Nr.Reg.Com: J40/16078/2006 C.I.F.: RO19090543
Licenta turism: 4551
Polita Asig: City Insurance , Seria: BN / Nr. 000001066 valabil 18.12.2019

Tel: 0723.780.700
E-mail: alexandra@globe365.ro

