
 
 

 

Circuit cultural & sejur 

IORDANIA 
Misterioasa Petra si fascinantul Wadi Rum 

Data plecare: 06 Octombrie 2020 

Durata: 7 zile 

Transport: avion 

Grup minim: 35 persoane 

Plecare: București 

 
 
 

 
 

Tarif de persoană în camera dublă/triplă 

929€ 
 

SERVICII INCLUSE 

• Bilete avion Compania RyanAir 
Bucuresti – Amman– Bucuresti (zbor 
direct), bagaje de 20 kg la cala 

• Cazare 7 nopti cu mic dejun si cina 
• Transfer aeroport – hotel – aeroport 
• Taxe aeroport incluse 
• Ghid insotitor din partea agentiei si 

ghid local vorbitor de limba romana 
• Transport cu autocar local dotat cu aer 

conditionat pe tot traseul 
• Vizitele si excursiile prevazute in 

program 
• Biletele de intrare la obiectivele 

turistice prevazute in program 
• Viza de Iordania 

• SERVICII NEINCLUSE 
• Recomandăm Asigurare medicală 

(indiferent de vârstă) + Asigurare 
Storno: ~79 lei/pers. sau Asigurare 
medicală: ~40 lei/pers. (indiferent de 
vârstă) 

• Transfer Zona Moldovei (Bacau) – 
Aeroport Otopeni – Zona Moldovei cu 
autocar INTER-TOUR (40 euro/pers.) 

• Excursiile optionale 
• Tipsul pentru prestatori locali: 40 USD 

de persoana – se achita la sosirea in 
Iordania ghidului insotitor 

• Bauturile la mese 

SUPLIMENTE ȘI REDUCERI 

• Supliment single: 225 € 
• Reduceri copii 2-12 ani in camera cu 2 

adulti: 90 € 

  



 
 

 

PROGRAM 

Ziua 1 | 06.10.2020: Bucuresti – Amman  

Ora 13:30 intalnirea pe aeroportul Otopeni cu ghidul insotitor, unde ne imbarcam pentru zborul direct spre Amman, compania 

Ryanair. Sosire orele 18:45 – transfer la hotel si servirea cinei. Timp liber pentru explorarea capitalei Iordaniei – o tara peste care si-au 

pus amprenta mai multe civilizatii: nabateeni, romanii, arabii dar si britanicii, aceasta fascineaza prin peisajele superbe, clima foarte 

placuta si obiective turistice minunate pe care urmeaza sa le descoperim de-a lungul experientei noastre. Un taram inzestrat cu sute 

de ani de istorie a lumii, Iordania este locul unde Iisus a fost botezat de catre Ioan Botezatorul, unde Alexandru cel Mare a infintat 

orasul Jerash si unde a fost ridicata Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii. Cazare si cina hotel 4*Amman 

Ziua 2 | 07.10.2020: Amman – citytour – Castelele Desertului - Wadi Musa 

Mic dejun. Amman este capitala Iordaniei, construita pe 7 coline, asemeni Romei Antice, se intinde acum pe mai bine de 20 de 

coline, fiind un oras istoric, imbracat in albul caselor de piatra, dar si modern, flancat de zgarie norii din zona noua. Tur de oras in 

care vizitam Citadela, situata pe cea mai inalta colina a orasului, care contine o frumoasa colectie de constructii din perioade 

diferite: Templul lui Hercule, Palatul Umayad dar si o biserica bizantina. Artefacte din epoca de bronz demonstrează că locul 

era folosit ca fortăreață sau ca agora (piața publică) în urmă cu mii de ani. Nu departe de Citadelă se afla un alt obiectiv turistic: 

Amfiteatrul Roman - dotat cu 6000 de locuri, acesta datează din vremea Imperiului Roman, pe când Amman era cunoscut ca 

Philadelphia. Timp la dispozitia turistilor pentru servirea pranzului dupa care pornim spre Castelele Desertului, unde vizitam 

doua dintre monumente: Quseir Amra si Qasr Kharanah. Primul, inclus in patrimoniul UNESCO, este ridicat in secolul al VIII-lea si 

este folosit ca fortareata, popas pentru caravanele de camile si centru pentru schimburi comerciale. Resedinta temporara pentru calif, 

acesta isi pastreaza foarte bine sculpturile si frescele iar sala de receptii si hamamul, amandoua bogat decorate cu picturi murale ne 

intorc inapoi in timp. In continuare vizitam Qasr Kharanah, situat in mijlocul desertului si renumit ca fiind cea mai impozanta si 

fotogenica constructie din zona. Avand aspectul unui caravanserai, Kharanah nu era situat pe nicio ruta comerciala si in interiorul 

sau nu s-a gasit nicio forma de depozitare a apei – de aceea si supozitia ca aceasta constructie era folosita drept loc de intalnire intre 

mai marii Damascului si triburile de beduini. Dupa-amiaza pornim spre Wadi Musa, oras situat langa situl arheologic Petra. Cazare 

si cina hotel 4*Petra 

Ziua 3 | 08.10.2020: Petra – orasul ascuns, minune a lumii 

Mic dejun. Avem toata ziua la dispozitie sa descoperim orasul ascuns al Regatului Nabateenilor, a carui populatie a disparut 

misterios, in urma unei serii de cutremure. Una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne, Petra a fost descoperita de calatorul elvetian 

Ludwig Burckhardt in anul 1812, dar cercetarile arheologice au inceput abia un secol mai tarziu. Desi originile sunt mai vechi, acesta 

a atins apogeul dezvoltarii in timpul in care a fost capitala regatului nabateenilor, un trib nomad de arabi. Aici era un important 

centru comercial, care lega Damascul de Constantinopol, de Roma si de toata Asia – drumul matasii si mirodeniilor a contribuit la 

dezvoltarea capitalei. Acestea fiind spuse, totusi ramane un mister disparitia civilizatiei intr-un timp atat de scurt – si vom descoperi 

acest minunat loc si secretele sale impreuna. Incepem aventura prin canionul ingust care serpuieste pana la incredibilul oras antic 

sculptat in stanca acum 2000 de ani numit Siq, unde felurite culori ni se arata, in functie de razele soarelui. Vizitarea se face pe un 

teren accidentat de aceea si necesitatea unor incaltari comode, pentru trasee montane. Iesim din Siq si ramanem impresionati la 

aflarea Tezaurului, cea mai frumoasa constructie din Petra. Timp liber la dispozitia turistilor pentru fotografii si descoperirea 

orasului ascuns: teatrul roman, mormintele regale, aleea coloanelor. Pentru cei dornici de fotografii de neuitat, recomandam drumul 

spre uriasul monument al Manastirii, care ofera cea mai buna panorama din zona. Se poate servi pranzul in interiorul sitului 

arheologic, avand doua restaurante cu meniu tip bufet suedez. Dupa orele 16 revenim la autocar si continuam aventura noastra spre 

un alt loc de poveste – desertul Wadi Rum. Probabil ca ati mai avut ocazia sa descoperiti farmecul desertului si in alte destinatii, dar 

aici, la Wadi Rum, vom descoperi un loc aparte, ce nu are termen de comparatie datorita culorilor, formelor de relief – toate acestea te 

fac sa te simti ca pe Planeta Marte. Nu este de mirare ca aici au fost filmate productii precum Martianul, Lawrence al Arabiei, 

Transformers, Prometheus dar si Star Wars. Dupa sosirea in desert, ne vom caza la o tabara de beduini, in corturi standard cu baie 

proprie. Experienta aici este una extraordinara, ce trebuie incercata macar o data. Servin cina traditionala, numita zarb – mancarea se 

prepara intr-un mod specific desertului: preparatul se aseaza pe un suport cu 3 platouri suprapuse care se introduce intr-o groapa 

din pamant, cu jar dedesubt – va garantam ca este delicioasa. Ceaiul este din belsug, la dispozitia noastra. Cazare Wadi Rum corturi 

standard 

Ziua 4 | 09.10.2020: Wadi Rum – jeep safari - Aqaba 

Dimineata devreme sunt disponibile urmatoarele excursii optionale: plimbarea cu camila la rasarit de soare sau zbor cu balonul 

deasupra desertului. Atentie – imbracaminte mai groasa se recomanda pentru temperaturile destul de scazute la prima ora si a 

vantului care poate deranja. Dupa micul dejun, vom pleca intr-un Jeep Safari de circa 3 ore inclus in tarif, in care vom admira 



 
 

 

frumusetea si simplitatea acestei vai a desertului, unde vantul si vremea au cioplit felurite formatiuni stancoase. Wadi Rum este 

format din nisip şi stanci masive, roase de vanturi, ce ajung la 1700 – 1800 metri, ieşite la suprafaţă după ce au stat sub apă 

milioane de ani. Sunt canioane înguste şi înalte, în care ecoul propriei voci îţi oferă o senzaţie inegalabilă de libertate. Poposim la 

un cort de beduini unde putem servi ceai si cafea. Dupa turul cu Jeepul, parasim desertul si ne indreptam spre Aqaba – o 

minunata statiune la Marea Rosie. Sosim spre seara, ne cazam si servim cina. Dupa asa aventuri, e timpul pentru relaxare si plaja 

Cazare si cina hotel 4* Aqaba 

Ziua 5 | 10.10.2020: Aqaba – plaja la Marea Rosie 

Mic dejun. Propunem o zi libera in care sa va bucurati de clima placuta a acestei statiuni – oras. Incarcat de istorie, acesta ofera o 

priveliste de vis, cu munti pitoresti si mare azur si imbie anual o multime de turisti. O destinatie ideala pentru pasionatii de plaja si 

sporturi nautice. De asemenea, Marea Rosie este renumita pentru sutele de specii de corali, bureti si pesti multicolori. Cazare si cina 

hotel 4* Aqaba 

Ziua 6 | 11.10.2020: Aqaba – croaziera & plaja la Marea Rosie 

Mic dejun. Zi libera la dispozitia turistilor sau, optional, o croaziera pe Marea Rosie unde veti putea face si snorkeling. Cazare si 

cina hotel 4* Aqaba 

Ziua 7 | 12.10.2020: Aqaba – Madaba – Muntele Nebo – Marea Moarta 

Mic dejun. Parasim frumoasa statiune si calatorim spre Madaba sau Orasul mozaicului, unde principala atractie este Biserica Greco 

– Ortodoxa Sf.Gheorghe si harta din mozaic a Ierusalimului si a Pamantului Fagaduintei: reprezentarea grafica contine doua 

milioane de bucati viu colorate ce ilustreaza dealuri, vai, orase dar si Delta Nilului. La 10 km de Madaba se afla Muntele Nebo, inalt 

de 1000 m – conform traditiei iudaice, se spune ca acesta este muntele de pe care Moise a privit spre Pamantul Fagaduintei si unde 

Profetul ar fi si murit. Intreg complexul apartine in prezent Bisericii Franciscane, iar in interiorul bisericii construite in varful dealului 

se afla mozaicuri superbe datand din anii 500. Lasam in urma taramul Biblic si ne indreptam spre Marea Moarta – locul unde 

pamantul se afla la cea mai joasa altitudine: 410 m sub nivelul marii. Combinatia de apa si sare creeaza peisaje unice; apa este atat de 

sarata incat oricine poate pluti usor la suprafata ei. Timp liber la dispozitia turistilor. Cazare si cina hotel 4* la Marea Moarta 

Ziua 8 | 13.10.2020: Marea Moarta – Jerash - Amman 

Mic dejun.Timp liber la dispozitie pentru plaja si tratamente cu namol terapeutic. In jurul orelor 12 pornim spre Jerash, ultimul 

obiectiv turistic pe care il vizitam in aventura noastra din Iordania. Aici vom vizita orasul antic despre ale carui ruine se spune ca 

sunt cel mai bine pastrate vestigii romane din afara Italiei. Locuit inca de acum 6500 de ani, perioada de glorie o cunoaste in timpul 

ocupatiei romane. Ramas acoperit de nisip pana acum aproximativ 70 de ani cand au inceput excavarile, acest oras situat in drumul 

spre Siria ascunde ramasite ale perioadei lui Alexandru cel Mare dar si a Greciei Antice – cu doua temple ale zeitei Artemis de unde 

vedem o frumoasa panorama asupra zonei. Vizitam Coloana Corinthium, Arcul lui Hadrian si Templul lui Zeus. Ne luam la 

revedere antichitatii si calatorim spre aeroportul din Amman de unde decolam la orele 18:45 spre Bucuresti. Ramanem placut 

impresionati de Iordania si de misterele ei si sosim acasa in jurul orelor 21, incarcati de amintiri frumoase si fotografii numai bune de 

aratat prietenilor. 

EXCURSII OPȚIONALE 

1. Croaziera cu snorkeling (55 USD) 
2. Plimbare camile la rasarit Wadi Rum (25 USD) 

CONDIȚII FINANCIARE 

 TERMENE DE PLATĂ - OFERTA STANDARD: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de la înscriere sau emitere factură; 

- 30% din prețul pachetului turistic cu minim 30 zile înaintea plecării;  

- 40% din prețul pachetului turistic cu minim 15 zile înaintea plecării. 

 

TERMENE DE PLATĂ - „EARLY BOOKING”: 

- 30% din prețul pachetului turistic în 2 zile de la înscriere sau emitere factură; 

- 70% din prețul pachetului turistic la expirarea termenului de valabilitate a ofertei. 



 
 

 

***Procentul aferent primei plăți sa va calcula în funcție de momentul înscrierii. Dacă înscrierea intervine cu mai puțin de 15 zile înaintea plecării, 

pachetul turistic se va achita integral. 

In cazul nerespectării termenelor de plată, Tour Operatorul își rezervă dreptul de a anula rezervarea, cu aplicarea penalităților din Contract. 

CONDIȚII DE ANULARE / PENALIZĂRI 

- 30% din preţul pachetului de servicii, renunțare cu până la 30 zile înaintea plecării; 

- 60% din preţul pachetului de servicii, renunțare in intervalul de 29-16 zile înaintea plecării; 

- 100% din preţul pachetului de servicii, renunțare într-un interval mai mic sau egal cu 16 zile înaintea plecării. 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

INFORMAȚII UTILE ÎNAINTE DE CĂLĂTORIE

1. Pentru calatorie este necesar pasaportul simplu electronic valabil 6 luni de la data intoarcerii in tara. 
2. Este responsabilitatea turistului sa se asigure ca detine toate documentele de calatorie necesare intrarii, tranzitarii sau stationarii pe teritoriul unei tari 

straine cum ar fi pasaport/carte de identitate, vize, adeverinta medicala.  
3. Turistii se obliga sa respecte prevederile tarilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / iesire, prevederile vamale, financiar administrative, 

referitoare la persoana sau la bagajele sale. Agentia de turism organizatoare nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care un turist nu respecta 
prevederile mai sus mentionate. 

4. Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor 
acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinţi, 
trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră.In declaratia notariala se specifica si perioada excursiei. Nerespectarea celor de mai sus duce 
la oprirea in frontiera romana a copiilor, caz in care agentia de turism nu raspunde de consecinte. Detalii pe www.politiadefrontiera.ro.  

5. Agentia de turism nu este raspunzatoare in cazurile de forta majora sau in unele imprejurari pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le 
puteau prevedea sau evita. De asemenea, situatiile cum ar fi grevele, blocarea traficului (auto, feroviar, aviatic, naval), cutremurele, fenomenele meteo 
deosebite, etc., nu obliga agentia de turism la despagubiri sau compensatii pentru serviciile nerealizate. 

6. Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de 
anumite situaţii speciale, ce nu depund de agentie  

7. Pe durata circuitelor, sosirea la cazare se face de regula seara, putand aparea intarzieri datorita conditiilor de trafic, vreme, etc. Orele de sosire la cazare 
variaza de la o zi la alta, in functie de programul turistic. Agentia nu se face raspunzatoare pentru nerespectarea sau intarzierea programului turistic 
datorita conditiilor de trafic (ambuteiaje, inchiderea sau schimbarea anumitor sectoare de drum etc.), a vremii, a vamilor sau a indisciplinei anumitor 
turisti (intarzieri, atitudini ofensatoare sau ostile fata de ghizi, conducatorii auto etc.). 

8. Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia. Problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la 
recepţie, asistat de însoţitorul de grup. În unele oraşe de pe traseu, autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de 
către turişti la recepţia hotelurilor. 

9. Copiii beneficiază de reducere pt. cazare în cameră cu doi adulţi. Nu se acorda reduceri pentru al treilea adult in camera. 
10. Tariful pentru excursiile opţionale este orientativ, acesta fiind valabil la data publicării programului In pretul excursiei nu sunt incluse intrarile la 

obiectivele turistice vizitate, daca nu este precizat altfel. 
11. Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 
12. Aşezarea în autocar se face începând cu bancheta a doua, în ordinea înscrierilor, conform diagrama de imbarcare; 
13. Grup minim 30 de persoane platitoare. Anularea excursiei datorita nerealizarii grupului minim implica informarea turistului cu cel putin 15 zile 

calendaristice inaintea plecarii. 
14. Se recomanda ca la inscrierea in excursie sa se incheie asigurare medicala pentru calatorii in strainatate si/sau asigurarea facultativa storno, care 

presupune rambursarea de catre asigurator a sumelor avansate in cazul retragerii din anumite motive specificate in polita de asigurare. 
15. Conform legilor internationale, doar ghizii locali au dreptul sa ofere servicii in interiorul muzeelor, monumentelor, asezamintelor de cult etc. Astfel, ghizii 

romani vor oferi explicatii turistilor doar in afara obiectivelor turistice, ghidajul cu ghizi autorizati locali, acolo unde nu sunt prevazuti in program, 
putand fi posibil doar daca grupul de turisti consimte la angajarea acestora. Vizitarea muzeelor, datorita intereselor si gusturilor diferite ale turistilor, se 
face individual, cu stabilirea in prealabil de catre ghid a locului si orei de intalnire cu grupul. Anumite obiective turistice incluse in program pot sa-si 
modifice orarul de vizitare fara instiintare prealabila. 

http://www.politiadefrontiera.ro/

