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JORDĀNIJA
JAUNĀ AUSTRUMU PASAKA
8 dienas / 7 naktis
1. diena.
2. diena.

Lidojums Rīga – Ammāna. Lidostā tikšanās ar firmas pārstāvi, transfērs

Viesnīca

uz viesnīcu.

Ammānā

Ekskursija “Baltajā pilsētā”: daudzas vēsturiskas ēkas būvētas no līdz

Viesnīca

spīdumam nopulētiem akmeņiem un sniegbalta marmora. Ekskursija uz

Ammānā

citadeli, Herkulesa templi, karaļa Abdula mošeju. Brauciens līdz Džeirašai
- “austumu Pompejai”. Lieliski saglabājusies antīkā pilsēta apmeklētājus
sagaida ar imperatora Adriana triumfa arku, kas celta mūsu ēras II
gadsimtā. Iepazīšanās ar grieķu, romiešu un arābu kultūrām. Brauciens
uz Umm Qais – vietu kur dzīvoja un darbojās slaveni dzejnieki un filozofi.
Izdevīgais novietojums kalna virsotnē, no kuras paveras lielisks skats uz
Jordānas ieleju un Galilejas jūru, ar senajām kolonādēm, terasēm un
divu teātru atliekām, Umm Qais neatstāj vienaldzīgus ne vēsturniekus,
ne ceļotājus. Vakarā atgriešanās Ammānā.
3. diena.

Brauciens

uz

Madabu.

Sv.

Georgija

pareizticīgo

baznīcā

glabājas Viesnīca pie

pārsteidzoša Svētas Zemes VI gadsimta karte – mozaīka. Bizantijas Nāves jūras
impērijas un Ommajadu dinastijas laika mozaīku apskate. 10 km no
Madabas atrodas Nebo kalns, kurā pēc leģendas apglabāts Mozus. No
kalna virsotnes paveras lielisks skats uz Jordānas ieleju. Jēzus Kristus
kristīšanas vieta Jordānas upē. Pēcpusdienā transfērs uz viesnīcu kūrortā
pie Nāves jūras.
4. diena.

Brīvais laiks kūrortā pie Nāves jūras. Pēc vēlēšanās un par papildus Viesnīca pie
samaksu iespējams kūrorta apmeklējums pie karstajiem avotiem.

5. diena.

Nāves jūras

No rīta izbraukums uz leģendāro XII gadsimta krustnešu Kerakas

Viesnīca

cietoksni – milzīgu akmens zāļu un koridoru labirintu. Pusdienlaikā

Petrā

ierašanās Petrā. Vietējā tūrisma administrācija Petru dēvē par “lielāko
dārgakmeni

Jordānijas

kronī,

neaprakstāmu

nācijas

vērtību”.Petras

apskates ekskursija: dārgumu glabātuve, tempļi, karaļa sarkofāgs un
romiešu amfiteātris (3000 vietas) apskate.
6. diena.

Agri no rīta iespējams patstāvīgi izstaigāt Petru.
Transfērs (2 – 3 h) uz Akabu – labāko Jordānijas piekrastes kūrortu.

Viesnīca
Akabā

Brīvais laiks, atpūta.
7. diena.

Brīvais laiks atpūtai pie Sarkanās jūras.

Viesnīca

Pēcpusdienā brauciens uz Wadi Ram – pārsteidzoši skaistu tuksneša

Ammānā

vietu. Daudzkrāsaini smilšakmens pauguri paceļas līdzenā apvidū! Safari
ar džipiem. Transfērs uz Ammānu. Izvietošanās viesnīcā, brīvais laiks.
8. diena.

Brokastis. Transfērs uz lidostu. Lidojums Ammāna – Rīga.
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Ceļojuma cena tiek aprēķināta pēc pieprasījuma un ir atkarīga no brauciena laika, izvēlētās
viesnīcas kategorijas un braucēju skaita.

Cenā iekļauts:
– nakšņošana izvēlētās kategorijas viesnīcā divvietīgā numurā;
– brokastis;
– transfēri pēc programmas;
– ekskursijas ar krievu valodā runājošu gidu pēc programmas;
– ieejas biļetes.
Papildus izdevumi:
- lidojums Rīga – Ammāna – Rīga;
- Jordānijas vīza;
- personīgie izdevumi;
- dzeramnauda;
- apdrošināšana.
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