
Йорданcькі пригоди 
8 днів – 1580 доларів 
Київ – Амман – Ваді Рам – Петра – Джераш – гора Небо – Мадаба – Бетані – Майн – Мертве море – Амман 

– Київ 

У вартість входить 
Авіапереліт; 
Проживання в готелях вибраної категорії за маршрутом 
Харчування (НВ); сніданки і вечері ; 
Вечеря в пустелі Ваді Рамі; 
Джип-тур по пустелі Ваді Рам на 2 години; 
Сафарі на квадроциклах тривалістю 1 година; 
Екскурсійна програма в супроводі гіда, трансфери; 
Страховка Ковід. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки - Петра -71$, Вади Рам - 7$, Гора Небо, 
Мадаба -5$, Бетани - 17$, Джераш - 14$, Маін - 20$, 
Муджиб-60$.; 
Доплата за одномісне розміщення - в готелях 4* 260$, та в 
готелях 5* 410$; 
Чайові гідам/водіям - 3-5 $ з людини в день; 
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;  

Особисті витрати. 

 

Вартість туру: 

1580 $ на людину за готелі 4*  

260 $ доплата за одномісне розміщення в готелях 4* 

1770 $ на людину за готелі 5* 

410 $ доплата за одномісне розміщення в готелях 2* 

Готелі 4* Місто Кількість ночей Харчування 

Sadeen or similar Амман 3 HB 

Captain or similar Ваді рам 1 HB 

Grand East or Ramada or similar Мертве море 3 HB 

Готелі 5* Місто Кількість ночей Харчування 

Movenpick Amman Амман 3 HB 

AL Sultana Luxury Ваді рам 1 HB 

Movenpick Dead Sea Мертве море 3 HB 

 
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 із табличкою «Feeria»). 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. 
Ночівля в готелі. 
 
.День 2 Амман - Ваді Рам 

Сніданок у готелі. Виїзд в пустелю Ваді Рам. Поселення в кемпінг. Екскурсія по пустелі.  Джип-тур 

тривалістю 2 години та сафарі на квадроциклах тривалістю 1 година (у вартості). За додаткову плату можна 

покататися на верблюдах і конях у Ваді Рам – близько 30 доларів/30 хвилин. Вечеря в кемпінгу 

в бедуїнському стилі. Гості зможуть скуштувати національні страви під звуки національної музики. 

Ночівля в кемпінгу. 

 
День 3 Ваді Рам  – Петра – Амман 
Сніданок у кемпінгу. Переїзд у Петру. Виїзд в Амман. Ночівля в готелі. 
 
День 4 Амман – Джераш – Амман  

Сніданок у готелі. Екскурсія по Амману. В Аммані Ви відвідаєте: Цитадель, з висоти якої відкривається 

дивовижний вид на історичну частину міста Амман. Фольклорний та археологічний музей. Далі виїзд 

на екскурсію в Джераш. Ночівля. 

 
День 5 Амман – Муджиб – Мертве море 

Сніданок у готелі. Зустріч групи з гідом в лобі готелю і виїзд на екскурсію в Муджиб. Далі виїзд в панорамний 

комплекс Мертвого моря «Панорама Мертвого Моря», який розташований на краю гірського хребта Зара. 

Звідти відкривається неймовірний вид на Йорданську долину Мертвого моря. Відвідини геологічного музею 

Мертвого моря, присвячений його історії та природі. 

Переїзд на Мертве море та поселення в готель.  Ночівля. 



День 6 Мертве море – Мадаба - гора Небо – Бетані (річка Йордан) – Маін – Мертве море 

Сніданок у готелі. Поїздка в Мадабу. Огляд Мадаби, міста мозаїк (жінкам рекомендуємо взяти хустку на 

голову при відвідуванні православної церкви в місті).Далі їдемо на гору Небо. На вершині гори 

міститься «Меморіал Мойсея».  Після закінчення екскурсіі по Горі Небо переїзд в Бетані. Рекомендуємо 

взяти з дому купальник та довгу сорочку або туніку для обряду очищення в річці Йордан. Або можна буде 

придбати сорочку в магазині – 8-15 доларів. Переїзд в Маін(гарячітермальні джерела). Цілющі природні 

гарячі джерела Маін найкраще завершення екскурсійного дня! Ночівля. 

 
День 7 Мертве море 

Сніданок у готелі. Вільний час і відпочинок на Мертвому морі. 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. 
 


