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AMMAN – ANDRŻARA – ADŻLUN – JERASH – MADABA – GÓRA NEBO – BETANIA – MUKAWIR –  
– UM AR-RASAS – PETRA – WADI RUM – MORZE MARTWE – AMMAN 

 
 

 | TERMIN: 18.03 – 25.03.2023 
 | CENA: 1990 PLN/os.+800 USD/os. (grupa 40-45 osób) 

  2050 PLN/os.+820 USD/os. (grupa 35-40 osób) 
  2090 PLN/os.+850 USD/os. (grupa 30-34 osób) 
 
 
|  PROGRAM: 

Dzieo 1:  WYLOT Z POLSKI 

Spotkanie na lotnisku na dwie i pół godziny przed odlotem. Odprawa biletowo-bagażowa. Odlot do Jordanii 
o godzinie 06:50. Planowany przylot do Ammanu o godzinie 11:30. Następnie udamy się na zwiedzanie stolicy 
Królestwa Jordanii, Ammanu. Miasto wybudowane na 7 wzgórzach, to Starotestamentowy Rabban Ammon 
i starożytna Filadelfia należąca do związku Dekapolisu. Zobaczymy Wzgórze Cytadeli, pozostałości z różnych okresów 
historii miasta (ruiny świątyni Herkulesa, pozostałości pałacu Ammajadów z VII wieku, następnie Teatr Rzymski oraz 
Meczet Błękitny). Wieczorem udamy się do hotelu w Ammanie. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 2:  ANDŻARA – ADŻLUN – JERASH 

Rano, po śniadaniu udamy się do Andżary – miejscowego sanktuarium zbudowanego przez chrześcijan w 1950 roku – 
Kościół Matki Bożej Górskiej. Uważa się, że Jezus Chrystus wraz ze swymi uczniami oraz Maryją przyszedł kiedyś do 
leżącej w górach Gileadu Andżary i odpoczywał tu w jaskini podczas wędrówki między Jeziorem Galilejskim, miastami 
Dekapolu, Betanią Zajordaoską i Jerozolimą. Jaskinia w Andżarze od dawna stanowi cel pielgrzymek jako miejsce 
święte. Udamy się również w okolicę miasteczka Adżlun uważanego za rodzinne miasto i miejsce narodzin proroka 
Eliasza. W czasach życia proroka miejscowośd nosiła nazwę Tall Mar Elias – obecnie wioska Listib. Będziemy 
podziwiad pozostałości jednego z największych kościołów bizantyjskich w Jordanii – kompleks archeologiczny, gdzie 
znaleziono wiele wyrobów glinianych, kamienie mozaikowe, latarnie i inne drobne przedmioty z czasów bizantyjskich 
oraz późniejszych wieków. Tego dnia udamy się też do Jerash, gdzie zobaczymy jedne z najlepiej zachowanych 
pozostałości z okresu Imperium Rzymskiego. Zwiedzimy: bramę i łuk tryumfalny Hadriana, owalne Forum z 56 
jooskimi kolumnami, świątynię Zeusa, świątynię Artemidy – patronki miasta. Po zakooczonym zwiedzaniu powrót do 
hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
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Dzieo 3:  MADABA – GÓRA NEBO – BETANIA – MUKAWIR/MACHAERUS  

Rano śniadanie, po którym udamy się udamy się do Madaby, gdzie zwiedzimy kościół św. Jerzego z kolekcją mozaik 
bizantyjskich z VI wieku. Zobaczymy również słynną mapę Jerozolimy i Ziemi Świętej. Następnie przejedziemy na Górę 
Nebo, miejsce do którego dotarł Mojżesz, po 40-letniej tułaczce przez pustynię, z którego zobaczył Ziemię Obiecaną. 
To również miejsce jego śmierci i pochówku. Po południu dotrzemy do Betanii nad Jordanem, miejsca, gdzie według 
tradycji swą misję zakooczył prorok Eliasz wznosząc się do nieba, a rozpoczął św. Jan Chrzciciel. Tu znajduje się 
miejsce chrztu Jezusa Chrystusa. Zobaczymy ruiny wczesnych kościołów, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Dzieo zakooczymy w Twierdzy Mukawir, gdzie powstał pałac za czasów rządów Heroda Antypasa, w czasach 
życia Jezusa. To właśnie tutaj (Mt 14, 3-11, Mk 6, 21-29), w ufortyfikowanym pałacu na szczycie wzgórza 
z widokiem na rejon Morza Martwego i odległe wzgórza Palestyny i Izraela Herod uwięził i kazał ściąd głowę Jana 
Chrzciciela po nieszczęsnym taocu Salome. Powrót do Ammanu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 4:  UMM AR-RASAS – KINGSWAY – KERAK 

Rano śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Dzieo zaczniemy od odwiedzenia miasteczka Mefaat (Umm ar-Rasas), 
uznawane w Biblii jako miasto do którego uciekali zabójcy. W czasach rzymskich miasto zamieszkiwane przez bogate 
rody oraz będące jednym z miast, gdzie można było się zatrzymad na postój w czasie wędrówek przez pustynię. 
W czasie pobytu zobaczymy ogromną, doskonale zachowaną posadzkę mozaikową wykonaną w 718 roku n.e 
znajdującą sięw kościele św. Stefana. Ukazano na niej piętnaście największych miast Ziemi Świętej leżących zarówno 
po wschodniej, jak i zachodniej stronie Jordanu. Tę wspaniałą mozaikę przewyższa kunsztem jedyna sławna na cały 
świat mapa mozaikowa z Madaby. Przejedziemy drogą Królów w kierunku Petry. Po drodze udamy się do Kerak, 
położonej na wysokim wzgórzu twierdzy krzyżowców z XII wieku, która to jest jedną z największych w tym rejonie 
świata. Zwiedzimy ruiny zamku, z których rozpościera się piękny widok na okolicę. Wieczorem przyjedziemy do 
hotelu w Petrze. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 5:  PETRA – WADI RUM 

Rano śniadanie, po którym przejście do Petry, miasta starożytnej cywilizacji Nabatejczyków. Ten niezwykły kompleks 
starożytnych budowli, jedno z najsłynniejszych stanowisk archeologicznych na świecie wpisanych na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO, jeden z współczesnych siedmiu Cudów Świata. Zwiedzimy ten najcenniejszy skarb 
Jordanii i największą atrakcję turystyczną – Petra jest mieszanką sztuki egipskiej, mezopotamskiej, hellenistycznej 
i rzymskiej. Szczególnego uroku temu miastu dodaje niezwykła barwa skał, z których wykuto tutejsze budowle – 
w zależności od pory dnia Petra mieni się czerwienią, złotem i delikatnym różem. Następnie udamy się do Wadi Rum. 
Zakwaterowanie na pustyni w bardzo dobrej klasy kempingu – hotel w namiotach/kapsułach. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 6:  WADI RUM – MORZE MARTWE 

Rano śniadanie. Pobyt w Wadi Rum. Ta niesamowita pustynna dolina, jest równie piękna, jak i niebezpieczna – słynie 
z formacji skalnych, wyrastających z piasku zmieniającego swą barwę w zależności od pory dnia, starożytnych 
petroglifów, czerwonych piaskowych wydm i kamiennych łuków. Tam będzie czekad nas przejażdżka (2h) 
jeepami/truckami po pustynnej dolinie o księżycowym krajobrazie (kręcono tu sceny do filmu „Gwiezdne Wojny”). 
Następnie przejazd nad Morze Martwe. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 7:  WADI RUM – MORZE MARTWE  

Rano, po śniadaniu przejazd nad Morze Martwe. Czas wolny i odpoczynek w hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

Dzieo 8:  POWROT DO POLSKI 

Rano śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko w Ammanie. Odprawa biletowo-bagażowa. Wylot do Polski o godzinie 
11:55. Lądowanie w Krakowie o godzinie 14:55. Zakooczenie pielgrzymki. 

 

|  CENA ZAWIERA: 

 przelot na trasie Kraków – Ammann – Kraków; bagaż rejestrowany do 20 kg, bagaż podręczny o wymiarach 
40x20x25 cm, opłaty lotniskowe i paliwowe, odprawa na lotnisku 
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 transfery autokarem/busem na trasie pielgrzymki 

 6 noclegów w hotelach 4*, w tym jeden nocleg w hotelu nad Morzem Martwym (pokoje 2-osobowe z 
łazienkami), 1 nocleg na pustyni Wadi Rum w hotelu namiotowym/kapsułowym 

 wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadao, 7 obiadokolacji  

 bilety wstępu według programu 

 wizę jordaoską 

 przejażdżkę jeepami lub beduioskimi truckami w Wadi Rum (6 osobowe) 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (60 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka 
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 

 opiekę polskojęzycznego pilota oraz opiekę przewodnika jordaoskiego  

 Msza Św. na Górze Nebo 

 przedstawiony program zwiedzania 

 podatek VAT 

 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 słuchawek podczas zwiedzania, obligatoryjnych napiwków dla przewodników lokalnych i kierowcy, taks 
klimatycznych, składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 95-105 USD/os. – 
zbierane przez pilota grupy, podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu 
ceny biletów w stępu zmieniają się dynamicznie niezależnie od Orlando 

 transferu autokarem z/na lotnisko w Polsce 

 napojów do obiadokolacji 

 dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 
zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego 
zachorowaniem na COVID-19 (390 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

 wydatków własnych 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 

 świadczeo niewymienionych w ofercie 

 ewentualnych testów PCR 
 

|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – PASZPORT. 
2. Zastrzegamy sobie możliwośd zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
3. Cena skalkulowana jest dla grupy 40 osób. 

4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie lotnicze, w tym zmiany godzin 
przelotów i niestabilne ceny połączeo lotniczych w tym ceny paliw oraz opłat lotniczych. 

5. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli 
znajdą Paostwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Podróżni zobowiązani są spełnid wymienione na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych 
dokumentów). Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku 
konieczności wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków 
wjazdowych nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

6. Wysokośd składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części 
CENA NIE ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 

7. Zastrzegamy, że oferta została przygotowana w oparciu o dostępnośd i cenę świadczeo z dnia 21.07.2022 r. Na 
dzieo dzisiejszy żadne rezerwacje nie zostały dokonane. 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

