
Вся Йорданія міні 
8 днів – 1120 доларів 
Київ – Амман – Джераш – Умм Кайс – гора Небо – Мадаба – Бетані – Акаба – Ваді Рам – Петра – Мертве 

море – Амман – Київ 

У вартість входить 
Авіапереліт; 
Проживання в готелях 3-4*; за маршрутом 
Харчування (НВ); сніданки і вечері по всьому маршруту 
Подарунок - лише на тур 21.03-28.03-екскурсія на яхті по 
Червоному морю з обідом на 2-3 години з купанням в морі; 
Екскурсійна програма в супроводі гіда; трансфери-джип-тур 
на 2 години по пустелі Ваді Рам; 
Медичне страхування. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки; 
Доплата за одномісне розміщення; 340 дол. 
Чайові гідам/водіям; 
Додаткове харчування; 
Витрати, які не входять в програму туру; 

ПЛР тест на Covid англійською мовою, який проводиться за 

72 години до прибуття в Йорданію; 

Тест на Covid в аєропорту Амман 35 дінар ( по курсу 50$) 

спачується в Україні;  

Доплата за страховку Ковід ALL INCLUSUVE (покриває 

перебування, лікування Ковід, та самоізоляцію до 14 днів в 

готелі у випадку позитивного ПЛР-тесту в Йорданії) для віку 

65+  70$; 

Особисті витрати. 

 

Вартість туру на 1 особу на 7 ночей: 

Дорослий 1/2 DBL - 1120 $ / особа 

*Вартість туру для дітей  6-11,99 років з двома дорослими в номері- 960 $ / особа 

Місто Готелі Категорія Кількість ночей Харчування 

Амман Al Waleed or Similar or Similar boutique 03 H/B 

Акаба Marina Plaza Tala Bay or Similar  4 02 H/B 

Ваді Рам Hussein Zawadi Camp or Similar  Camp 3 01 H/B 

Мертве море Grand East Hotel Resort and Spa or Similar 4 01 H/B 

 
День 1 Київ – Амман 
Приліт в Амман BAY 781  14:15-18:30. Тансфер у готель. Зустріч і супровід в аеропорту Аммана 
представником компанії (зустріч з табличкою). Допомога представника в оформленні візи. 
Після проходження паспортного контролю й отримання багажу, група в супроводі представника проходить в 
автобус для трансферу в готель Аммана. Поселення в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
Увага! Забороняється проносити в готелі Йорданії (особливо на Мертвому морі) будь-яку їжу і напої! 
 
.День 2 Амман 
Сніданок у готелі. Екскурсія по Амману. Відвідини східного базару в Аммані. Відвідини королівського музею 
автомобілів короля Хусейна.Вечеря в готелі. Ночівля. 
 
День 3 Амман – Джераш – Умм-Кайс 
Сніданок у готелі. Зустріч групи в лобі готелю з гідом і виїзд на екскурсію в Джераш. 
Далі виїзд на екскурсію в Умм-Кайс. Повернення в готель. Вечеря. Ночівля. 
 
День 4 Амман – гора Небо – Мадаба – Бетані – Акаба (Червоне море) 
Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію на гору Небо. На вершині гори міститься «Меморіал Мойсея» – 
вважається, що він похований саме в цьому місці.  
Далі огляд Мадаби, міста мозаїк (жінкам рекомендуємо взяти хустку на голову при відвідуванні православної 
церкви в місті). Після закінчення огляду Мадаби – поїздка на річку Йордан (Бетані). Рекомендуємо жінкам 
взяти з дому довгу сорочку або туніку для обряду очищення в річці Йордан, чоловікам – футболку і шорти. 
Або можна буде придбати сорочку в магазині – 10-15 доларів. 
Виїзд в Акабу на Червоне Море (курорт Тала Бей).Поселення в готелі 4*. Вечеря в готелі. Ночівля. 
 
День 5 Акаба 
Сніданок у готелі. Вільний час і відпочинок  на Червоном Море. В подарунок (лише на тур 21.03-

28.03.2020) - екскурсія по Червоному морю на яхті з обідом. Ночівля. 

День 6 Акаба – Ваді Рам 
Сніданок у готелі. Вільний час. Виїзд в пустелю Ваді Рам. Поселення в кемпінг. 
Екскурсія по пустелі на закаті сонця. Джип-тур тривалістю 2 години (у вартості), в одному джипі 5-6 осіб. На 
джип-тур допускаються діти від 5 років. За додаткову плату можна покататися на верблюдах і конях у Ваді 
Рам – близько 30 доларів/30 хвилин. Вечеря в кемпінгу в бедуїнському стилі. Ночівля в кемпінгу. 
 
День 7 Ваді Рам – Петра – Мертве море 
Сніданок у кемпінгу. Переїзд у Петру. Вільний час. Вечеря. Переїзд на Мертве море. Поселення в готелі 4*. 
Ночівля. 
 



День 8 Мертве море – Амман – Київ 
Сніданок у готелі. Звільнення номерів до 12:00. Виїзд в аеропорт Аммана для вильоту додому. Допомога 
представника в аеропорту при реєстрації на рейс. Виліт до Києва BAY 782 19:30-23:10. Прибуття до Києва 
(Бориспіль). 
 
Додаткова інформація 
Умови в’їзду в Йорданію: 
Всім туристам необхідно провести два ПЛР-тести на COVID. Перший тест проводиться не раніше ніж за 72 
години до в’їзду в Йорданію. Результат тесту має бути негативним, довідка має бути англійською мовою. 
Другий тест проводиться в аеропорту Аммана по прильоту (не проводять тест дітям до 5 років). Вартість 
тесту 35 дінар (50$) сплачується в Україні. В Йорданії діє масковий режим. 
Вхідні квитки: 
Петра - 71 $;Ваді Рам - 7 $; Гора Небо, Мадаба, Бетані - 21 $;Джераш - 14 $;Умм Кайс - 7 $; 
Замки пустелі - 7 $ з особи;Цитадель з відвідуванням музею - 10 $. 
 


