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Letecký zájazd Jordánsko 
 

Termín: 16.11. 2019 – 19.11. 2019 

Cena: 399€ 
 

Nenechajte si ujsť 4-dňovú prehliadku najkrajších pamiatok Jordánska so sprievodcom! Tri noci v hoteli s 
raňajkami a odlet z Viedne. 

Program:  

1. deň - Odlet bude z Viedne a prílet do Ammánu. Po ubytovaní začnete prehliadkou Al Balad, starej časti 

mesta, kde sa nachádzajú trhy, reštaurácie, obchody. 

2. deň - Po raňajkách bude možný fakultatívny výlet do Petry. Uvidíte známe skalné paláce, prejdete 2 km 

dlhým kaňonom pomedzi úzke steny, ktorý má miestami šírku iba 10 m a je 100 m vysoký. Výletom si 

pripomeniete aj film Georgea Lucasa, Indiana Jones a Posledná krížová výprava. 

3. deň - Po  raňajkách sa vydáte do uličiek takmer trojmiliónového Ammánu, hlavného mesta Jordánska. Z 

každého kúta tu dýcha história. V priebehu dňa navštívite rímsky amfiteáter, Citadelu, z ktorej výhľad na 

starú časť mesta, aj moderné veľkomesto. Obedňajšia prestávka bude v časti Jabal Al Lweibdeh.  Neskôr 

navštívite mešitu kráľa Abdullaha alebo mešitu Abu Darwish, kde pre ženy platia prísne pravidlá a pri 

návšteve nesmú mať odhalený ani prst na nohe. Prehliadku zakončíte návštevou Ahl Al Kahf, miesta 

spomínaného v Koráne aj v Biblii, sedem spáčov z Efezuu. 

4. deň - Po raňajkách bude nasledovať individuálne voľno alebo sprevádzaná návšteva archeologického 

centra Qar Al-Aba. Po nej bude nasledovať odlet do Viedne. 

V cene je zahrnuté: 
• letenka Ryanair: Viedeň - Amman - Viedeň vrátane všetkých poplatkov 
• 1x príručná batožina do 10 kg (max rozmer 55 x 40 x 20 cm), 1x malá príručná  
• 3x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou,  3x kontinentálne raňajky 
• prehliadka so sprievodcom 
 

V cene nie je zahrnuté: 
• cena za kompletnú dopravu v Jordánsku počas celého zájazdu - 92 € 
• poplatok za vízá (platí sa na letisku) - 40 JOD 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď nižšie) 
• príplatok za transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava: cca 35 € podľa počtu záujemcov (nie je 
povinný) 
• odporúčané vreckové min. 120 € na osobu 
 

Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• výlet do Petry - 100 € 
 

 


