
                                                                                  
Circuit IORDANIA cu sejururi la Marea Rosie & Marea Moarta
Amman–Jerash–Ajloun–Madaba–Mt.Nebo–Karak–Petra-Wadi Rum-Aqaba
Transport avion TAROM | 9 zile | de la 780 Euro

Ziua 1 BUCURESTI – AMMAN
Intalnire cu  insotitorul de grup la ora 21:55 la aeroportul Henri Coanda (Otopeni) pentru imbarcare pe zborul Companiei 
TAROM RO187 cu destinatia Amman. Decolare la ora 23:55. Sosire la Amman  a doua zi la ora 02:35. Transfer la hotel si 
cazare. Cazare Hotel Grand Palace 4* Amman sau similar.

Ziua 2 JERASH – AJLOUN – TUR DE ORAS AMMAN (+/- 130km)
Mic dejun. Excursia de astazi incepe cu vizitarea orasului antic Jerash – unde primele asezari omenesti au fost datate cu mai 
mult de 6500 de ani in urma. Epoca de aur a orasului a fost sub stapanirea romana, iar acum este una dintre cele mai bine  
conservate asezari romane din lume. Ascuns timp de secole in nisip, in urma unui proces de restaurare din ultimii 70 de ani,  
astazi Jerash este cel mai bun exemplu de urbanism roman din Orientul Mijlociu, cu strazi asfaltate si coloane, temple, teatre, 
piatete spatioase, bai publice, numeroase fantani si bineinteles zidurile vechi ale orasului strapunse de numeroase turnulete 
si  porti.  La mica distanta de Jerash, calatorind spre nord vest prin  paduri  de pin si plantatii  de maslini,  se afla orasul  
Ajloun locul unde Hadrian si-a petrecut iarna anilor 129-130 si a construit aici un arc de triumf in afara orasului lasand 
laturile sale nelagate pentru viitoarele ziduri ale orasului. Aici vom vizita Castelul Ajloun cunoscut in araba sub numele de 
Qalaat  Errabadh,  de  unde  va  veti  putea  bucura  de  o  panorama  deosebita  asupra  Vaii  Iordanului.  A  fost  construit  de 
musulmani  in anii  1184-1185 ca un fort  militar  tampon pentru a proteja regiunea de invazia Cruciatilor.  Din pozitia  sa  
strategica de pe deal, castelul proteja caile de comunicare dintre Iordania si Siria si a fost unul dintre un lant de forturi, ale  
carui balize luminoase transmitea pe timp de noapte semnale venite dinspre Eufrat si Cairo. Intoarcere la Amman. Continuam 
un tur al orasului Amman, intins pe nu mai putin de 19 dealuri. Amman-ul este deopotriva un oras modern dar si capitala 
antica a Regatului Hasemit al Iordanului cu o varietate de situri istorice pe care le vom vizita astazi. Falnic situata deasupra 
orasului, Citadela cuprinde mai multe structuri precum Templul lui Hercule, Palatul Omayyad si Biserica Bizantina. La poalele  
cetatii se afla Teatrul Roman cu o capacitate de peste 6000 de locuri, folosit si in ziua de azi pentru evenimente culturale. Un 
alt teatru restaurat este teatrul Odeon, cu o capacitate de 500 de locuri si care este folosit pentru concerte. In zona se mai 
afla trei muzee importante ale Iordaniei, Muzeul de Arheologie, Muzeul de Folclor si Muzeul Traditiilor Populare. Transfer la  
hotel. Servirea cinei la hotel. Cazare Hotel Grand Palace 4* Amman sau similar.

Ziua 3 AMMAN – MADABA – MUNTELE NEBO – KARAK – PETRA (+/- 280km)
Mic dejun. Excursia continua apoi spre Madaba unde vom vizita Bazilica St. George, renumita in intreaga lume pentru harta 
de mozaic din podeaua sa, datata secolul al VI-lea, formata din 2 milioane de bucati de piatra colorata infatisand dealuri, vai  
si orase din Tara Sfanta. Ne vom indrepta apoi catre Muntele Nebo, situat la 800m deasupra nivelului marii, unde puteti sta  
pe locul unde Moise a privit peste Tara Promisa.  Ne apropiem apoi de Karak, iar silueta izbitoare a acestui oras fortificat si a  
castelului sau, va va face imediat sa intelegeti de ce soarta regilor si a unor natiuni intregi a fost decisa aici timp de mii de  
ani. O fosta si puternica fortareata cruciada, Karak este astazi un oras cu peste 170.000 de locuitori unde puteti admira  
cladiri otomane din sec. XIX atent restaurate si fara indoiala cea mai mare atractie este Castelul Karak care domina orasul. In 
timp ce castelul pe care-l vom vizita astazi dateaza din sec. al XII-lea, in esenta Karakul a fost o cetate inca din timpurile  
biblice. Biblia relatează cum, Imparatul lui Israel si aliatii sai din Judah și Edom au devastat Moab-ul  si au asediat imparatul  
Mesha in cetatea sa Kir Heres, cunoscuta ulterior sub numele de Karak. Excursia continua spre Petra unde ajungem in cursul  
serii. Servirea cinei la hotel. Cazare Hotel Kingsway Inn 4* Petra sau similar.

Ziua 4 PETRA  | A 8-a minune a lumii antice 
Mic dejun. Astazi vom face o plimbare pe urmele lui Indiana Jones si vom descoperi acest oras uimitor, care a fost pierdut de 
lume mai bine de 1000 de ani. Cea mai mare comoara nationala a Iordaniei, Petra, este unul dintre site-urile Patrimoniului  
Mondial UNESCO cu 2000 de ani de istorie si 800 de monumente inca in picioare. Unii arheologi o numesc a 8-a minune a  
lumii antice si nu e de mirare. Vom admira temple, morminte, teatre si scari care au fost sculptate in stanca. Vom intra in 
orasul vechi, prin As-Siq si ne vom indrepta catre Al-Khazneh, cunsocut si sub numle de Trezorerie, unde s-ar putea sa va 



                                                                                  
incerce un sentiment de deja-vu, intrucat acest loc a jucat un rol important in ultima Cruciada si in filmul Indiana Jones. Vom 
vizita apoi Teatrul Roman si  spectaculoasele  morminte regale.  De aici  vom cobori  catre Aleea Coloanelor.  Timp liber la  
dispozitie pentru fotografii inainte sa ne intoarcem pe aceiasi ruta. Nota: Turul de Petra se face pietonal si intrucat se merge  
pe jos considerabil, cu numeroase scari si portiune de teren accidentat, se recomanda incaltaminte comoda si nu este potrivit 
persoanelor care au dificultati  cu mersul  pe jos indelungat.  Intoarcere la  hotel.  Servirea cinei la  hotel. Cazare hotel 
Kingsway Inn 4* Petra sau similar.   

Ziua 5 PETRA – WADI RUM – AQABA (+/- 250km)
Mic dejun. Excursia continua catre Wadi Rum unde vom face un Jeep Safari de doua ore intr-un peisaj si pe un teren de-a 
dreptul selenar. „Vast, rasunator, bun gust”. Acestea sunt cuvintele lui T.E. Lawrence pe care le-a folosit pentru a descrie 
frumusetea Wadi Rum. Va fi o adevarata aventura prin aceasta vale obsedant de frumoasa, cel mai mare si cel mai magnific  
peisaj desertic din Iordania. Masive muntoase minunate se ridica din desertul de culoarea trandafirului rosu. In cazul in care 
ceva va pare cunoscut, este pentru ca acest peisaj magnific a asigurat fundalul in filmul „Lawrence al Arabiei”. Vom debarca 
din  autocar  si  vom porni  intr-un  Jeep Safari  plin  de  adrenalina,  vom putea admira  cei  Sapte  Stalpi  ai  Intelepciunii  si  
formatiuni de roca uimitoare, dintre care unele poarta inscriptii antice si adevarate opere de arta. In aceasta zi vom intalni si  
triburile de beduini, recunoscute pentru caldura si ospitalitatea lor. Veti fi invitati intr-unul din corturile lor traditionale, unde 
veti fi serviti cu ceai si cafea inainte sa ne imbarcam in autocar pentru drumul catre Aqaba – renumita statiune de la Marea  
Rosie, locul unde vom petrece urmatoarele 2 nopti. Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Days Inn 4* Aqaba sau similar. 

Ziua 6 AQABA – SEJUR LA MAREA ROSIE
Mic dejun. Timp liber la dispozitie la Marea Rosie pentru relaxare, plaja si inot. Renumit pentru recifele sale de corali si viata  
marina unica, acest oras port a fost inca din cele mai vechi timpuri principalul port de la Marea Rosie pentru calatoriile catre  
Extremul Orient.  Puteti  sa explorati  Aqaba impreuna cu insotitorul  de grup. Fortul Mamluk este unul dintre principalele  
vestigii  istorice din Aqaba, reconstruit  in  sec. al  XVI-lea.  Flancat de turnuri  semicirculare,  fortul  este marcat cu diverse 
inscriptii care marcheaza perioada tarzie a dinastiei islamice. Sapaturile arheologice curente au scos deja la iveala poarta si  
zidurile  orasului,  impreuna cu turnuri,  cladiri  si  o moschee. Muzeul  adaposteste o colectie  imprersionanta de artefacte, 
ceramica si monede. Tot in Aqaba se mai gaseste si casa lui Sharif Hussein Bin Ali, strabunicul regelui Abdullah al II-lea si  
cladirea considerata a fi cea mai veche biserica din regiune. Servirea cinei la hotel. Cazare hotel Days Inn 4* Aqaba sau 
similar. 

Ziua 7 AQABA – MAREA MOARTA (+/- 230 km) 
Mic dejun.  Timp liber la dispozitie la Marea Rosie pana la pranz. Eliberarea camerelor si transfer cu autocarul catre Marea 
Moarta. Transfer la hotel si cazare. Servirea cinei la hotel. Cazare Hotel Warwick Winter Valley Resort 4* Marea Moarta sau 
similar.

Ziua 8 SEJUR LA MAREA MOARTA 
Mic  dejun.  Timp  liber  la  dispozitie  la  Marea  Moarta  pentru  relaxare,  plaja  si  inot.  Situata  la  410m sub  nivelul  marii, 
Marea Moarta este cel mai jos punct de pe pamant. Coasta Iordaniei,  de la Marea Moarta, ofera unele dintre cele mai  
spectaculoase  peisaje  naturale  si  spirituale  din  lume.  Principalul  punct  de  atractie  la  Marea  Moarta  este,  desigur,  
apa  anormal de sarata. Continutul de sare al apei este de 31,5 %, ceea ce te face sa plutesti, deci este imposibil sa te 
scufunzi. Apa conține, de asemenea, 21 de minerale, inclusiv un nivel ridicat de magneziu, sodiu, potasiu si brom plus alte 12  
minerale care nu se gasesc in nici un alt loc din lume. Studiile au aratat ca apa de la Marea Moarta in combinatie cu namolul  
negru gasit de-a lungul tărmului, au beneficii semnificative pentru sanatate precum imbunatatirea circulatiei sangelui, pentru 
artrita, vindecarea alergiilor si revitalizarea pielii. O excursie la Marea Moarta, nu ar fi completa fara o vizita la unul dintre  
centrele spa si  de sanatate de inalta clasa de aici.  La Marea Moarta turistii  se poat bucura pe tot parcursul anului de  
impachetari cu namol, masaj si excelente facilitati de fitness sau pot petrece doar o zi de relaxare pe plajele frumoase. 
Servirea cinei la hotel. Cazare Hotel Warwick Winter Valley Resort 4* Marea Moarta sau similar.

Ziua 9 MAREA MOARTA – AEROPORTUL QUEEN ALIA (+/- 60 km) – BUCURESTI
La putin timp dupa miezul noptii,  transfer la  aeroportul international Queen Alia  pentru imbarcare pe zborul Companiei 
TAROM RO188 cu destinatia Bucuresti. Decolare la ora 03:20, sosire la Bucuresti pe aeroportul Henri Coanda (Otopeni) la ora  
06:15. Sfarsitul pachetului de servicii.

Tarife                                               calculate pentru un grup de 25 platitori
 780 Euro adult loc in camera dubla
 580 Euro copil 06-11,99 ani cu doi adulti in camera

 980 Euro adult loc in camera single         

Servicii incluse:
• Bilet de avion Bucuresti – Amman – Bucuresti, zbor direct compania TAROM

• 2 nopti cazare cu mic dejun hotel Grand Palace 4* Amman sau similar
• 2 nopti cazare cu mic dejun hotel Kingsway Inn 4* Petra sau similar

• 2 nopti sejur la Marea Rosie, cazare cu mic dejun hotel Days Inn 4* Aqaba sau similar

• 2 nopti sejur la Marea Moarta, cazare cu mic dejun Warwick Winter Valley Resort 4* Marea Moarta sau similar

• 7 cine la hotel conform programului
• Transport cu autocar local cu aer conditionat conform programului

• Transferuri aeroport – hotel – aeroport
• Vizitele si excursiile prevazute in program
• Biletele de intrare la obiectivele turistice din program

• Ghid local de limba romana pentru zilele de circuit
• Jeep Safari in Wadi Rum (doua ore)
• Insotitor de grup



                                                                                  

Date de plecare: 07 Februarie, 07 Martie

Servicii neincluse:
• Taxele de aeroport si combustibil: 180 Euro/persoana (pot suferi modificari pana la emiterea biletelor de avion cu 

7-9 zile  inainte de plecare, in  functie  de evolutia pretului  petrolului  sau in  urma majorarii  de catre autoritatile  
aeroportuare)

• asigurarea medicala, asigurarea storno (se emite in aceeasi zi cu contractul), intrarile la obiectivele turistice (altele 
decat cele incluse in program) 

• Bacsisul pentru soferi si ghizii locali: aprox. 7 USD/persoana/zi (se achita la fata locului)

Nota: Viza de Iordania este gratuita si se obtine la sosirea pe aeroport. Pasaportul trebuie sa fie valabil cel 
putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Programul nu este recomandat copiilor sub 6 ani 

DOCUMENTE DE CALATORIE

• Va rugam sa va asigurati ca documentele de calatorie, CARTEA DE IDENTITATE SAU PASAPORTUL, nu prezinta urme 
de deterioare a elementelor de siguranta. 

• Cetatenii romani pot calatori in statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Schengen si Spatiului Economic European  
cu cartea de identitate sau pasaportul in curs de valabilitate.  Pentru a verifica lista statelor care permit intrarea pe 
baza cartii de identitate, lista statelor membre U.E., Schengen si Spatiul Economic Eurpoean, va rugam sa consultati site-ul  
Politiei de Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions. 

• Accesul cu cartea de identitate mai este permis in urmatoarele state: Macedonia (90 zile), Muntenegru(30 zile), Serbia (90

zile), Norvegia (daca cartea de identitate romaneasca valabila este emisa dupa anul 2009, in care este specificata cetatenia 
romana. Cartile  de identitate romanesti  emise inainte de anul  2009 nu sunt  recunoscute ca documente de calatorie  in  
Norvegia)

• Pentru toate celelalte state din afara Uniunii Europene si pentru acele state pentru care cetatenii romani nu au nevoie de  
viza de intrare, accesul se face pe baza pasaportului valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Pentru a 
consulta  lista  statelor  pentru  care  nu  este  necesara  viza  de  intrare  accesati  site-ul  Politiei  de  Frontiera 
www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions.

• Pentru tarile in care cetatenii romani au nevoie de viza de intrare, este necesar pasaportul valabil cel putin 6 luni de la data  
terminarii calatoriei. Anumite state nu permit accesul ca pasaport temporar sau nu aplica vize pe pasaport temporare, de  
aceea va rugam sa consultati serviciul consular al tarii  in care intentionati sa faceti deplasarea sau solicitati  acest lucru  
agentului dvs. de turism.

• In cazul persoanelor casatorite recent, nu se accepta Cartea de Identitate anulata (perforata) de autoritati in vederea 
emiterii unei noi carti de identitate.

• Copiii care nu au carte de identitate, vor trebui inscrisi pe pasaportul unuia dintre parinti. In acest caz, parintii care au  
copiii trecuti in pasaportul lor, vor calatori obligatoriu cu Pasaportul.

• Agentia organizatoare (Tour Operatorul) nu are nici o raspundere in situatia in care autoritatile de frontiera nu permit  
accesul turistului pe teritoriul statului respectiv. De asemenea, nu are nici o responsabilitate daca turistului nu i se permite  
parasirea teritoriului unei tari de catre autoritatile de frontiera din statul respectiv. In aceste cazuri, turistului nu i se mai 
restituie contravalorea excursiei.

CAZARE SI PROGRAMUL EXCURSIEI

• Clasificarea hotelurilor din program este in conformitate cu standardele existente in tara respectiva si poate sa nu coincida 
cu normele de clasificare din Romania. 

• Hotelurile nominalizate in program pot suferi modificari pana la data plecarii, in functie de conditiile  
specifice care pot aparea intre momentul publicarii programului si data plecarii. Daca aceste schimbari 
sunt impuse de furnizorul local, intotdeauna se vor oferi hoteluri similare ca locatie/confort. 

• Majoritatea hotelurilor nu detin camere triple. In unele hoteluri se pot confirma la cerere camere duble cu pat suplimentar,  
in functie de disponibilitate. Patul suplimentar pote fi un pat pliant, un fotoliu pat, o canapea extensibila, etc.

• Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei  
se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei. Pentru anumite facilitati din hotel sau din  
camera,  hotelierul  poate  solicita  taxe  suplimentare  (minibar/frigider,  seif,  etc.);  in  momentul  sosirii  la  hotel  solicitati 
receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

FOARTE IMPORTANT !!!!      DOCUMENTE NECESARE PENTRU MINORI  
• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte, este necesar acordul celuilalt parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat. 

Daca celalalt parinte a decedat, este necesara o copie dupa actul de deces.
Pentru minorii care au un singur parinte declarat in certificatul de nastere, este necesara o copie a acestui certificat. 

• Pentru minorii care calatoresc insotiti de un singur parinte si acesta este divortat, este necesara hotararea judecatoreasca definitiva prin care 
i-a(u) fost incredintat(ti) minorul(ii) si copie dupa actul de divort. Daca hotararea judecatoreasca  nu este definitiva, este necesar acordul celuilalt 
parinte  exprimat printr-o declaratie autentificata la notariat.

• Pentru minorii care calatoresc fara parinti si au fost incredintati unei terte persoane, este necesar acordul ambilor parinti exprimat printr-o declaratie  
autentificata la notariat precum si cazier juridic pentru persoana care ii insoteste.

ATENTIE! 
Daca nu va incadrati in niciuna dintre prevederile de mai sus, va rugam sa consultati site-ul politiei de frontiera: www.politiadefrontiera.ro si sa va 
asigurati ca intruniti conditiile prevazute de articolul 2 alin. 2 din Legea nr. 248/2005 cu modificarile ulterioare, apeland politia de frontiera la 
nr. de telefon 021.9590. 

http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.politiadefrontiera.ro/
http://www.mae.ro/travel-conditions
http://www.politiadefrontiera.ro/


                                                                                  
• Situatia de partaj in camera dubla este atunci cand o persoana doreste sa participe la o excursie singura, dar nu in camera 
single,  ci cu alta persoana, necunoscuta, de acelasi  sex, intr-o camera dubla pentru doua persoane. In aceasta situatie 
persoana in cauza solicita Tour Operatorului o rezervare partaj in camera dubla, sub rezerva ca Tour Operatorul va gasi, in 
timp util, a doua persoana dispusa sa participe la excursie partaj in camera dubla. Daca nu se va gasi a doua persoana,  
prima persoana se poate retrage, sau va achita suplimentul de camera single pentru a putea participa la excursie. Tour 
Operatorul nu este raspunzator de achitarea suplimentului de camera single.

• Insotitorul de grup poate efectua modificari programului (schimbari de ore, modificarea ordinii desfasurarii acestuia), fara a 
afecta insa structura serviciilor efectuandu-l astfel in totalitate. 

INFORMATII UTILE REFERITOARE LA ZBORUL CU AVIONUL:

• Compania/companiile  aeriene  care  opereaza  zborurile  din  pachetul  de  servicii  pot  aduce  diferite  modificari  zborurilor 
contractate, in functie de conditiile obiective din perioada de operare, pana la momentul plecarii pentru zborul/zborurile de 
dus  sau  dupa  momentul  plecarii  pentru  zborul/zborurile  de  intors.  Agentia  organizatoare  va  informa  pasagerii  directi 
respectiv agentiile revanzatoare asupra eventualelor modificari survenite independent de vointa sa si nu va fi raspunzatoare 
de eventualele inconveniente aparute. 

• Alocarea locurilor in avion se face de catre ghiseul de check-in din aeroport in functie de ordinea sosirii pasagerilor. Pentru  
destinatiile europene, de regula, limita de bagaje de cala este de 20 kilograme si 06 kilograme pentru bagajul de mana,  
dimensiuni: 55cm x 40cm x 20cm. Depasirile de limita de KG se achita separat pe aeroport. Mai multe informatii gasiti pe 
site-ul companiei aeriene sau in agentia de turism. 

• Femeile care sunt insarcinate in peste 6 luni, au nevoie de un certificat medical cu acordul medicului de a calatori cu 
avionul.  Compania  de  zbor  si  echipajul  de  bord  isi  rezerva  insa  dreptul  de  a  decide  daca  permit  sau  nu  imbarcarea 
persoanelor cu sarcina avansata (ultimele 2-3 luni). 

• Pasagerii care sufera de boli contagioase nu pot calatori cu avionul. Personalul aeroportuar si de bord isi rezerva dreptul de 
nu permite imbarcarea respectiv de a dispune debarcarea persoanelor in cauza. 

• Dupa aterizarea pe aeroportul de destinatie, pasagerii se vor prezenta mai intai la ghiseul Control pasapoarte, dupa care isi  
vor recupera bagajele din locul special amenajat. Daca atunci cand ajungeti la destinatie observati ca aveti probleme in 
gasirea bagajului depus la biroul de check-in la imbarcare, va rugam nu parasiti aeroportul, ci depuneti o sesizare la biroul de 
reclamatii existent la terminal.

TURIST: Am luat la cunostinta si sunt de acord cu programul turistic si cu cele mentionate mai sus:___________________


