
 

SYLWESTER W JORDANII 

29.12.2022 – 05.01.2023 

Chcielibyście zobaczyć najbardziej kosmopolityczny kraj świata arabskiego? 

Podróżować po miejscach, gdzie wędrował Mojżesz, ujrzeć słynną Petrę, wspaniałe 

miasto Nabatejczyków, ukryte przez setki lat? Zwiedzić rzymskie miasta, zanurzyć się 

w Morzu Martwym oraz poczuć smak przygody podczas safari po jednej z 

najpiękniejszych pustyń świata – Wadi Rum? To wszystko czeka na Was w Jordanii, 

wraz z uroczystą kolacją sylwestrową pod gwiazdami! 

 
DZIEŃ 1, 29.12  PRZYLOT – MADABA – GÓRA NEBO – PETRA 

Przylot do Ammanu około południa. Śniadanie. Przejazd na górę Nebo, skąd Mojżesz 

zobaczył Ziemię Obiecaną. Następne zwiedzanie Madaby, gdzie w prawosławnej 

cerkwi św. Jerzego znajduje się mozaika z V w. przedstawiająca najstarszą mapę 

Ziemi Świętej.  Podróż do Petry na kolację i nocleg  



 

DZIEŃ 2, 30.12  PETRA  

Poznawanie Petry, wspaniałego czerwono-różowego miasta. Do wyboru: spacer lub 

przejazd na grzbiecie konia do kanionu Siq. Zwiedzanie „Skarbca” wykutego w 

różowej skale. Następnie rzymski teatr, grobowce królewskie i rzymska droga. Dla 

wytrwałych godzinny spacer do „Klasztoru” uznawanego za najpiękniejsze miejsce w 

Petrze. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 3, 31.12  LITTLE PETRA – WADI RUM   

Śniadanie. Zwiedzanie tzw. „Małej Petry”, również malowniczo położonej i ukrytej w 

skałach. Następnie przejazd na pustynię Wadi Rum. 2-godzinne safari jeepami po 

pustyni. Nocleg w komfortowych namiotach na pustyni (z łazienką i klimatyzacją). 

Uroczysta kolacja sylwestrowa w stylu beduińskim z występem folklorystycznym oraz 

muzyka z DJ-em. 

DZIEŃ 4, 01.01   MACHERONT – MORZE MARTWE 

Po śniadaniu przejazd do Macheront, gdzie na szczycie góry znajdują się ruiny pałacu 

Heroda Antypasa. Jest to miejsce stracenia Jana Chrzciciela. Następnie przejazd nad 

Morzem Martwe, do najniżej położonego miejsce na świecie (aktualnie 430 m 

p.p.m.). Kąpiel i relaks. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 5, 02.01  MORZE MARTWE – REZERWAT DANA – AMMAN 

Śniadanie. Dalszy relaks nad M. Martwym. Po południu spacer po kanionie w 
rezerwacie Dana z lunchem u Beduinów. Przejazd do hotelu w Ammanie. 

Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ 6, 03.01  AMMAN – JERASH – AJLUN 

Śniadanie. Przejazd do Jerash, położonego ok. 50 km na północ od Ammanu w 

spokojnej dolinie pomiędzy górami Gilead. To jeden z największych i najlepiej 

zachowanych ośrodków rzymskiej architektury na świecie poza Włochami.  Przejazd 

do Ajlun, gdzie na wzgórzu znajduje się zamek z XII w. wybudowany przez Saladyna. 

Kolacja i nocleg w Ammanie. 

DZIEŃ 7, 04.01  ZAMKI PUSTNNE – AMMAN   

Po śniadaniu przejazd na pustynię i zwiedzanie kilku zamków pustynnych: Amra – 

zamek z VIII w n.e. wpisany na listę UNESCO, który był rezydencją kalifów 

Umajjadów; Azraq – czarny bazaltowy fort, strategicznie położony pośrodku oazy, na 

głównym pustynnym szlaku handlowym, zbudowany przez Rzymian w III wieku n.e.; 



 

Kharanah – imponująca i dobrze zachowana budowla Umajjadów położona na 

bezmiarze jordańskiej pustyni. Przejazd przez Amman – zarazem nowoczesną i 

starożytną stolicę Jordanii. To jedno z najstarszych, bez przerwy zamieszkałych miast 

na świecie, znane jako starotestamentowy Rabbath-Ammon. Wizyta w Cytadeli – 

oglądanie ruin starożytnej Filadelfii oraz panoramy na teatr rzymski. Powrót do 

hotelu. Kolacja i nocleg. 

DZIEŃ 8, 05.01  ODLOT 

Śniadanie, transfer na lotnisko i odlot do kraju. 

Cena za osobę: 1500 USD 

Cena obejmuje: 

• 6 noclegów w hotelach 4*, 

• 1 nocleg w obozie w Wadi Rum, 

• 7 śniadań i 7 obiadokolacji, 

• opiekę polskojęzycznego przewodnika, 

• przejazdy klimatyzowanym minibusem lub autobusem z dostępem do Wi-Fi, 

• bilety wstępu, 

• kolację sylwestrową z występem folklorystycznym, 

• lunch u Beduinów, 

• przejazd konno do kanionu Siq w Petrze, 

• jeep safari po pustyni Wadi Rum, 

• ubezpieczenie KL i NNW, 

• wizę grupową do Jordanii. 

 

Cena nie obejmuje: 

• przelotu Warszawa – Amman – Warszawa, 

• dopłaty do pokoju jednoosobowego – 350 USD, 

• napiwków – ok. 80 USD za osobę. 
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