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I O R D A N I A  

Iordania,  ținutul dintre Marea Moartă și Marea Roșie 
Marea Moartă – Amman – Jerash – Madaba – Muntele Nobo – Bethany – Petra – Aqaba – Wadi Rum – Marea Roșie  

 

De la  640 €/ persoană/ program 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

• 20.03, 24.04, 1.05, 8.05, 15.05, 

22.05.2023 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

• 7 nopți cazare la hotel 4*: 3 nopți 

la Marea Moartă + 4 nopți la 

Marea Roșie 

• Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și suc la masă 

• Transport avion București – 

Aqaba – București  

• Taxele de aeroport 

• Transfer aeroport–hotel–aeroport 

• Transfer Marea Moartă – Aqaba – 

Marea Moartă 

• ½ zi tur panoramic în Aqaba 

• Vizite ghidate conform descrierii  

• Viza Iordania 

• Bacșișurile la destinație pentru 

prestatorii locali 

• Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă care include preluarea și 

însoțirea turiștilor către și de la 

hotel, organizarea excursiilor 

opționale și suportul la destinație 

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

• Amman și Jerash (prânz inclus): 

55 €/ persoană  

• Madaba, Muntele Nobo și 

Bethany (prânz inclus): 55 €/ 

persoană  

• Petra (prânz inclus): 60 €/ 

persoană 

• Wadi Rum (prânz inclus): 55 €/ 

persoană   

• Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

întregului pachet de excursii 

opționale. 

 

 

Iordania. Țara care vrea să-ți ofere de toate. Are pregătită istoria vastă care 

te va fascina, mâncarea tipică de care îți va fi dor, deșertul impresionant și 

două mări care concurează pentru titlul de cel mai frumos litoral: Marea 

Moartă și Marea Roșie. Vino alături de noi în șapte zile de aventură care 

include toate locurile celebre din această țară cu un farmec inconfundabil și 

cazare la Marea Moartă și Marea Roșie, locurile perfect în care să te relaxezi 

între vizite. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

• Apele sărate și nămolul bogat în minerale - cel mai special tratament spa oferit 

chiar de Marea Moartă 

• Petra, orașul sculptat în stâncă trandafirie de către Nabateeni, vechii locuitori 

ai Iordaniei 

• Jerash, unul dintre cele mai bine conservate orașe romane antice 

• Bethany, locul sfânt de pe Iordan, unde Ioan Botezătorul L-a botezat pe Iisus 

• Wadi Rum, deșert ce ne amintește de peisajele selenare și ne șoptește secretele 

nomazilor, ascunse în dunele de nisip 

• Muntele Nebo, punctul din care Moise a zărit Țara Făgăduinței 

• Relaxarea la malul Mării Roșii în Aqaba, înconjurați de corali și de ape 

cristaline 

• Mensaf, o fantezie din miel Bediun, orez și nuci de pin 

 

Program 

 Ziua 1: București – Aeroportul Internațional Regele Hussein Aqaba – 

Marea Moartă 
 Ahlan wa sahlan! Bine ați venit în Iordania. La sosirea pe aeroportul din 

Aqaba, reprezentantul local va asista la toate procedurile necesare: de la cele 

vamale și de imigrare, până la schimbul valutar. Imediat după, ne îmbarcăm în 

autocar și plecăm spre una dintre cele mai atractive locații ale Iordaniei, Marea 

Moartă, cel mai jos punct de pe uscat. Aflat la o altitudine de 420 de metri sub 

nivelul mării, Marea Moarta  promite tuturor vizitatorilor o priveliște cât un 

spectacol. Avem timp din belșug la dispoziție pentru a asculta poveștile ghidului 

despre geografia, obiceiurile și cultura locală, dar și să descoperim informații 

utile despre excursiile opționale recomandate. Pentru o mai bună planificare a 

programului turistic recomandăm rezervarea excursiilor opționale din țară.  

 După câteva ore sosim la hotelul nostru. Cazarea propusă nu numai că oferă 

acces facil pentru obiectivele din celelalte zile, dar se situează pe litoralul Mării 

Moarte, locul perfect în care să te relaxezi la finalul fiecărei excursii. Datorită 

salinității foarte ridicate, Marea Moartă este prietenoasă și cu cei mai începători 

dintre înotători. Pe lângă asta, de fiecare dată ne oferă ca bonus un tratament 

bogat în minerale, nămolul prezent pe acest litoral fiind un tratament spa în sine.  
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 Ziua 2: Amman și Jerash – 55 €/ persoană (aprox. 200 km)   

 Astăzi ne pregătim să explorăm capitala Iordaniei, într-un tur complet. Vom 

descoperi Ammanul cufundat în istoria biblică, dar și partea modernă, 

cosmopolită a capitalei. Locul este de-a dreptul vibrant, orientat spre viitor, fiind 

chiar celebru pentru instituțiile educaționale de top. Vom gusta puțin din viața 

de demult când vom trece prin souk, piața autentică în care adesea simțim că ne-

am întors în timp. Din seria de contraste surprinzătoare ale orașului nu vor lipsi 

nici cartierele de lux ale Ammanului, curpinse și ele în itinerarul nostru. Un tur 

panoramic cu autocarul, combinat cu un tur pietonal este cel mai bun mod 

pentru a înțelege grandoarea capitalei și pentru a simți energia locului. Atingem 

cele mai remarcabile atracții, începând cu Citadela, în zona înaltă a orașului, care 

ne oferă panorama întregului Amman. Continuăm cu Muzeul Iordaniei, care 

adăpostește Manuscrisele de la Marea Moartă, și cu Teatrul Roman, situat în 

inima orașului. Încheiem în Al Balad sau orașul vechi, locul în care ne vom 

bucura de autentic la superlativ, de la cele mai bune magazine pentru suveniruri, 

la gastronomia locală. Nu credem că e cazul să ne abținem de la delicii stradale 

precum falafel, hummus, kunafa (plăcintă cu brânză de capră și fistic) sau fuul 

(pastă de fasole). 

 În continuare, descoperim Jerash, oraș roman de renume mondial, adesea 

denumit și "Pompeiul din Asia". Ruinele acestui oraș sunt unele dintre cele mai 

mari atracții turistice din Iordania. Fiind foarte bine conservat datorită aerului 

uscat din desert, Jerash nu are cum să nu impresioneze, fiind o mărturie vie a 

vieții de acum 2000 de ani. Colecția sa uimitoare de arcade, băi, teatre, coloane și 

fel de fel de clădiri, toate acestea sunt indicii sugestive pentru cât de grandios era 

în vremurile sale de glorie. După atât de multe atracții vizitate și fotografiate, ne 

retragem la hotelul nostru de la Marea Moartă. 

 Tariful include: transport autocar, ghidaj, prânz. Tariful nu include: intrările la 

obiectivele turistice (aprox. 20 $/ persoană).  

 

 Ziua 3: Madaba, Muntele Nebo și Bethany – 55 €/ persoană 
 După micul dejun, ne pregătim pentru explorare pentru că vom avea de văzut 

lucruri nemaivăzute. Faimoasă pentru casele în stil otoman și mozaicurile 

bizantine, Mabada găzduiește cea mai mare comunitate de creștini din Iordania. 

Cel mai cunoscut mozaic de aici este o harta a Ierusalimului și a Pământului 

Făgăduinței. Aceasta conține peste două milioane de bucăți viu colorate ce 

ilustrează dealuri, văi, oraşe și Delta Nilului. Harta datează încă din secolul al 

șaselea, iar noi avem privilegiul să ne bucurăm de această operă când vizităm 

Biserica Greco-Ortodoxă Sf. George.  

 Muntele Nebo ne va fi următorul punct de reper, atât în excursie, cât și la 

nivel spiritual. Acesta este locul din care profetul Moise a văzut Țara Făgăduinței. 

Potrivit tradiției evreiești și creștine, Moise a fost înmormântat undeva pe acest 

munte, deși locația exactă a locului de înmormântare este subiect de 

presupuneri. Pe traseu vom descoperi și o bisericuță franciscană din secolul al 

patrulea, un alt loc de legendă de pe Muntele Nebo. 

 Turul nostru se va încheia cu Bethany, locul în care Israel și Palestina sunt 

despărțite doar de apa Iordanului. Aici a predicat Ioan Botezătorul, aici a fost 

botezat Iisus, aici  s-au întâlnit cei 5 apostoli și acesta este locul de unde se crede 

că Profetul Ilie s-a înălțat la ceruri. Prin urmare, aici s-au pus bazele 

creștinismului. Întoarcere la hotelul nostru de la Marea Moartă, unde încă mai e 

suficient timp pentru o baie sărată. 

 Tariful include: transport autocar, ghidaj, prânz. Tariful nu include: intrările la 

obiectivele turistice (aprox. 25 $/ persoană).  

 

 Ziua 4: Aqaba (aprox. 270 km) 

 Iată că a sosit momentul în care ne putem bucura de o ultimă baie în Marea 

Moartă. Apoi îi spunem "rămas-bun" și ne îndreptăm cu pași repezi spre Aqaba și 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

• Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat, ghidajul și mesele 

de prânz doar acolo unde este 

menționat. 

• În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz. 

• Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

• Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

• Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

• Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

• Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

• Intrările la obiectivele turistice  

• Mese de prânz 

• Cheltuieli personale 

• Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

• Viza pentru Iordania se obține pe 

aeroport la sosirea în Iordania, în 

baza pașaportului electronic 

(emis pe o perioadă de 5 ani), 

care trebuie să fie valabil minim 6 

luni de la data întoarcerii în țară. 

• Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

• Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

• Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

• Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

• Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

• Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

• Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

• Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

• Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

următoarea mare care ne va cuceri în această călătorie: Marea Roșie. Loc în care 

căldura verii răsfață localnicii pe tot parcursul anului, Aqaba are ca punct forte și 

apa cristalină a mării. Ne cazăm la hotel, ne tragem sufletul și plecăm direct spre 

orașul port. Acolo ne așteaptă Fortul Otoman Mamluk, Moscheea Sharif Al 

Hussein Bin Ali pe care le descoperim la pas și, desigur, o piață tradițională în 

care să ne desfătăm cu tot ce-i tradițional și frumos. 

 

 Ziua 5: Petra – 60 €/ persoană  

 Ne așteaptă o zi glorioasă pentru că vizităm legendarul oraș antic Petra, 

faimoasa capitală a regatului Nabateenilor, a cărui populaţie a dispărut 

misterios. Datând din secolul al VI-lea î.Hr., Petra este considerată cel mai 

important obiectiv al Iordaniei. Argumentele care susțin acest loc înalt în 

clasamentul atracțiilor sunt seria impresionantă de morminte antice și inscripții 

scrijelite direct în roca din care este făcut orașul. Situl arheologic a rămas 

necunoscut publicului larg până în 1812, când a fost vizitat de un explorator 

elvețian. A fost declarat patrimoniu UNESCO abia în 1985.  

 Petrecem întreaga zi descoperind Petra. Vom parcurge drumul de un 

kilometru și jumătate care şerpuieşte prin îngustul canion Siq, la capătul căruia 

ni se dezvăluie incredibilul oraş antic sculptat în stâncă trandafirie. Deși de 

neratat, trebuie ținut minte că aceasta excursie implică mers pe jos, iar peisajul, 

deși extraordinar, este unul deșertic. Este genul de excursie în care trebuie să îți 

amintești neapărat să îți aduci pălăria, protecția solară și pantofii cei mai 

confortabili de mers pe jos. La final de zi, ne întoarcem la hotelu în Aqaba. 

 Tariful include: transport autocar, ghidaj, prânz. Tariful nu include: intrările la 

obiectivele turistice (aprox. 70 $/ persoană).  

 

 Ziua 6: Wadi Rum – 55 €/ persoană 

 Orice călător care ajunge în Iordania e musai să vadă deșertul. Așa că după 

micul dejun plecăm să explorăm Wadi Rum, supranumit de localnici Valea Lunii, 

datorita peisajului selenar. Vom cunoaște gazdele noastre beduine imediat ce 

ajungem în deșert. Aceștia fac parte dintr-o comunitate semi-nomadă, din care își 

au rădăcinile peste 40% din iordanieni. Ne vom deplasa în cel mai inedit mod 

posibil, traversând dunele de nisip cu jeep-urile localnicilor. Nu există modalitate 

mai bună să te bucuri de frumosul Wadi Rum și de ale sale peisaje care par, la 

propriu, de pe altă planetă. Wadi Rum este plin de formațiuni stâncoase ciudate, 

iar urme ale civilizațiilor antice pot fi văzute în numeroasele inscripții sculptate 

găsite în zonă. 

 La finalul periplului de două ore, beduinii ne vor aștepta cu "vin beduin", ceai 

dulce, proaspăt făcut în casă, simbol al ospitalității iordaniene. Savurăm ceaiul, 

iar apoi ne delectăm cu un prânz tradițional, pregătit de gazdele noastre. Ne 

bazăm pe rețetele lor testate de generații. Înainte de plecare, ne asigurăm că am 

făcut cele mai reușite fotografii din această vacanță. Abia acum putem să ne 

întoarcem în Aqaba. 

 Tariful include: transport autocar, ghidaj, prânz. Tariful nu include: intrările la 

obiectivele turistice (aprox. 7 $/ persoană). 

 

 Ziua 7: Program liber de relaxare în Aqaba  

 Pentru că în programul de vacanţă în Iordania trebuie să includem și o zi de 

relaxare la Marea Roșie, astăzi propunem o zi de destindere totală. Primăvara și 

toamna oferă raze blânde de soare, aer cu aerosol și vreme frumoasă. E 

conjunctura perfectă pentru a ne încărca cu vitamina D, înainte de întoarcerea 

acasă. 

 

 Ziua 8: Aeroportul Aqaba – București 

Ne pregătim de transferul spre aeroport. Încheiem călătoria noastră cu un 

zâmbitor „pe data viitoare” și pornim spre București cu amintiri bogate. 

 

 

 

 

 



 
4 

 

Golden Tulip Aqaba Red Sea Hotel 4 
www.aqaba.goldentulip.com 

 

 

 

 

 

          

 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

• Supliment SGL: 190 euro 

• Persoanele cu vârsta sub 55 ani care 

nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

• Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

• Programul include 7 nopți cazare la 

hoteluri de 4*: 3 nopți la Marea 

Moartă și 4 nopți la Marea Roșie 

• Partajele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o cameră 

dublă, care va fi partajată cu un alt 

turist, ales în mod aleatoriu 

de agenția de turism, dintre 

ceilalți turiști care își exprimă 

această opțiune.  

• Hotelurile menționate în acest 

program pot fi modificate, în acest 

caz agenția oferind o alternativă 

similară. 

• Clasificarea pe stele a unităților de 

cazare este cea oficială pentru țara 

vizitată și respectă standardele 

locale.  

• Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată de 

amplasarea sau aspectul camerei se 

rezolvă de către client direct la 

recepție, asistat de reprezentantul 

agenției.  

• Prezentul program este parte 

integrantă a contractului de prestări 

servicii. 

 

 

Grand East Resort and Spa Dead Sea 4 
www.grandeasthotelspadeadsea.com-jordan.com 

 Localizare 

Hotelul este amplasat convenabil pe litoralul Mării Moarte. 

  

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul oferă preparate din bucătăria locală, atât în interior, cât şi pe 

terasă, iar la bar se pot savura diverse băuturi. Oaspeții se pot relaxa la piscina 

cu șezlonguri și umbrele de soare, iar la un cost suplimentar, se pot destinde la 

centrul spa. Acces Wi-Fi este gratuit pe întreaga propietate. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele oferă TV cu ecran plat cu canale prin satelit, acces la internet, telefon, 

aer condiționat. Băile private includ articole de toaletă gratuite și uscător de păr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Localizare 

Hotelul este situat în inima orașului Aqaba, la câteva minute de mers pe jos de 

plajă, aproape de atracțiile turistice și zona comercială. 

  

 Facilitățile hotelului 

Hotelul dispune de restaurant cu specialități locale și bar. Alte facilități sunt 

piscina în aer liber, grădina și terasa panoramică. Internet wireless este 

disponibil gratuit.  

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele sunt decorate cu mobilier modern și includ aer condiționat, minibar, 

seif, televiziune prin cablu, telefon și acces la internet. Băile private includ 

articole de toaletă gratuite și uscător de păr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


