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1.nap Budapest > Ammán 

Indulás Budapestről a Wizzair közvetlen járatával Ammánba. Érkezés az esti órákban, majd 

transzfer a szállodába. Szállás: Ammán ( 2 éj) 

2.nap Ammán > Ajlún > Dzserash 

Mai programunk első megállója Kalat Ajlún, mely Ammántól mintegy 73 km-re található, és 

az arab várépítészet egyik legszebb példája. A Várat a 12.században a nagy Szaladin szultán 

unokája építtette, és egyszerre szolgált a legyőzött arab törzsek mozgásának szemmel tartására, 

valamint a keresztesek előrenyomulásának a figyelésére. A várat a mongolok részben 

elpusztították, majd a mamelukok újjáépítették, és fontos része volt a birodalom jelzőtűz és 

postagalamb hálózatának. Az impozáns vár 1250 m magasan áll, csodaszép kilátást kínál a 

Jordán völgyétől a galileai hegyekig. 

Ezután Jordánia legszebb ókori romvárosát, Dzserasht látogatjuk meg. A feltárt terület csak 

elenyésző része az eredeti városnak, mégis nyomon követhetjük a civilizációk nyomait a 

bronzkortól az Abbaszidákig. Gerasát az ie.IV-III sz-ban alapították, Nagy Sándor idején már 

a környék legnagyobb városa volt. Több hódító után a római Pompeius visszaadta a város 

függetlenségét: a város a Dekapolisz tagjaként aranykorát érte. Ekkor épültek színházai, 

templomai, az ovális tér, egyházi és polgári épületei. Gazdagságának alapjai a termékeny földek 

és a víz voltak, valamint a  kereskedelem a nabateusokkal. Hadrianus látogatására 130-ban 

újabb monumentális épületek keletkeztek. A bizánci uralom alatt a pogány templomokat 

lebontották vagy átalakították. A Szászánidák és az arabok hódításai megkezdték a pusztítást, 

amit egy földrengés tett teljessé a 8.században. Dzserash elnéptelenedett, csak az oszmánok 

által betelepített cserkeszek megérkezésével kelt új életre. A régészeti feltárások 1925-ben 

kezdődtek, a romváros ma Jordánia egyik legnagyobb látványossága. Szállás: Ammán 

3.nap 3.nap Ammán > Madaba > Nébó-hegy > Holt-tenger 

Reggeli után rövid városnézés Ammánban, Jordánia fővárosában. Az erősen modernizált 

Ammánban kevés történelmi emlék maradt. Megtekintjük a Citadellát, a hozzá tartozó 

múzeumot, majd rövid séta a római színháznál és az Óvárosban. Ezután Madabába indulunk, 

mely Ammántól mintegy 30 km-re található. Ezen a helyen volt a bibliai Médeba,  a város 

lakosságának nagy része ma is keresztény. A bizánci korban élte a virágkorát, sok mozaikkal 

ékes templommal gazdagodott, ezért a „mozaikok városának” nevezik. A mozaikokat helyi 

mesterek készítik a mai napig; finom vonalúak, többnyire természeti elemeket, állatokat, 

növényi motívumokat, szőlő-és akantuszleveleket ábrázoló motívumokat alkalmaznak. A 

leghíresebb az 1897-ben felfedezett Szentföldi térkép a Szent György-templomban, melyet 

sétánk során mi is megtekintünk. A több mint kétmillió mozaikkockából álló térkép a 

6.században készült. Ezután a 710m magas Nébó-hegyre megyünk, ahonnan az Ószövetség 

szerint Mózes megpillanthatta az Ígéret Földjét. Feltételezett sírja helyén, egy hajdani 

monostor  romjai fölé építették a Szentföld őreinek nevezett ferences szerzetesek az emlékét 

őrző szentélyt. Délután a Holt-tengerhez utazunk. Az erőteljes párolgásnak és egy sor geológiai 

tényezőnek köszönhetően a Holt-tenger 9-szer sósabb, mint más tenger, ez a magyarázata a 

gyógyhatásának is. Pihenünk a szállodánk partján, és megtapasztalhatjuk az iszapkezelés 

jótékony hatásait a tengerparton. Szállás: Holt-tenger (1 éj) 

4.nap Holt-tenger > Kerak > Petra 

Kerak vára egész történelme során fontos stratégiai pontként szolgált a kereszteseknek, ma is 

nagyszámú keresztény arab kisebbség lakja a várost. Keraknak is kijutott a bibliai hősökből: 

nem messze található Lót barlangja, ahová  Szodoma és Gomorra elpusztítása után a lányaival 
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menekült. Történelmi viharok után a város a bizánci korban újra virágzásnak indult. A 

12.században  I. Balduin keresztes király parancsára várat építettek itt, amely része lett annak 

az erődítményrendszernek, amely a Jordán keleti partján a Holt-tengertől Akabáig követte az 

úgynevezett Királyok Útját. A három oldalról meredek sziklákkal körbevett várat 

bevehetetlennek tartották, amely legendának bizonyult, mivel Szaladin szultán végül elfoglalta 

a várat négy évig tartó ostrom után. Bejárjuk a vár épen maradt részeit, felső udvaráról 

gyönyörű panoráma nyílik a Holt-tengerre és a Jordán völgyére. Programunk után Petrába 

indulunk, érkezés a késő délutáni órákban. Szállás: Petra (2 éj) 

5.nap Petra 

A mai napon egész napos programunk lesz Petrába, mely az ókori világ legkülönösebb 

műemlékegyüttese! 

Petra jóval nagyobb területet foglal el, mint képzeljük. A nabateus nép nem tett erőszakot a 

természeten, hanem alkalmazkodott hozzá. A petrai sziklastruktúrák elválaszthatatlan egységet 

alkotnak a kővel, folytatják és kiteljesítik azt, totális ozmózist alkotva ezáltal a civilizált 

életmód igénye és a természet törvényei között. Az ie. 4. sz-ban említik először a nabateusokat, 

akik Babilón elől menekülve szép lassan beszivárogtak erre a területre. Pásztornép volt, mely 

meggazdagodott azáltal, hogy a térség karavánútjait ellenőrzése alá vonta.Az  ie.1.századtól 

kezdve mintegy 200 éven át a középületek egyre impozánsabbak lettek, különösen IV.Arétasz 

uralkodása alatt. Mindennek hirdetnie kellett a nabateusok gazdagságát. 

Ők maguk nem rendelkeztek hagyományokkal, így magukba szívták más kultúrák művészetét, 

szabadon vegyítették az egyiptomi, szíriai, hellenisztikus és római elemeket.  Mivel az élők 

városából szinte semmi sem maradt az utókorra, a látogatók a halottak városát tekinthetik meg, 

mely egy sziklába vájt terület, ahol mintegy 800 sírt és lakást tártak fel. Szállás: Petra 

6.nap Petra > Wadi Rum > Aqaba (Tala Bay) 

Petrát elhagyva ma először Wadi Rumba indulunk. A mintegy 720 km²-nyi sivatagos terület 

természeti és kulturális Világörökség, mivel ezen a helyen ősi sziklarajzok, feliratok és egy 

nabateus templom romjai is megmaradtak. Programunk során egy kb. két órás jeep-túra 

keretében bejárjuk a Wadi Rum legszebb részeit, és láthatjuk a Bölcsesség hét oszlopa nevű 

sziklaképződményt, mely a híres Arábiai Lawrence nevéhez fűződik. Ezzel a címmel jelentette 

meg könyvét a brit hadsereg egykori összekötője, aki az arab felkelés alatt az I. 

Világháborúban  az arab függetlenségi mozgalmak hőse lett, és hosszú időt töltött csapataival 

a Wadi Rumban. Programunk után Aqabába indulunk, a tengerpartra. Rövid séta a bazársoron, 

majd a város melletti Tala Bay-be indulunk, mely öböl híres a szép tengerpartjáról, és ahol 

gondtalanul pihenhetünk és napozhatunk. Szállás: Tala Bay (2 éj) 

7.nap Aqaba (Tala Bay)   

Pihenés, szabadidő a tengerparton. Szállás: Tala Bay 

8.nap Aqaba > Budapest 

Napközben pihenés a tengerparton, majd késő délután transzfer az aqabai repülőtérre. Indulás 

Budapestre az esti órákban a Wizzair járatával. 
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Részvételi díjak 

14 fő esetén  419.000 Ft/fő 

Egyágyas felár  129.000 Ft/fő 

 
 

A részvételi díj minimum 14 fő esetén érvényes. 12 fő részvétele esetén + 20.000 Ft/fő felár. 
A programban feltüntetett árak 1 USD = 350 FT árfolyamig érvényesek. 

Menetrendváltozás esetén irodánk fenntartja a programmódosítás lehetőségét. 
 
 

A részvételi díj tartalmazza 
légkondicionált autóbusz a körutazás során 

elhelyezés 4* szállodákban, reggelivel 

belépők a programban meghirdetett látnivalókhoz 

jordán vízum  

2 órás dzsiptúra a Wadi Rum-ban 

rövid lovaglás a romvárosban 

magyar nyelvű idegenvezető, csoportkísérő 

 

A részvételi díj nem tartalmazza 

Ryanair, Wizz Air repülőjegyek kb. 
(egyénileg is megvásárolható)  

50.000 Ft/fő 

20 kg feladott poggyász (oda-vissza) kb. 25.000 Ft/csomag 

félpanziós ellátás  30.000 Ft/fő 

PCR teszt  

útlemondási és utasbiztosítás  

egyéni kiadások, borravaló….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


