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ITINERARIU 
ZIUA 1 , | BUCUREȘTI /ZBOR ✈ - AMMAN/ QUEEN ALIA AIRPORT - AMMAN  

 
• Întâlnirea cu însoțitorul de grup de la Oxentia Tourism va fi în aeroportul din București (pentru cei care călătoresc din 

România), cu trei ore înainte de zbor, iar pentru persoanele din alte țări, călătoria cu Oxentia Tourism începe în 
aeroportul din Amman (:); 

• Zborul cu compania (...) cursa (...), plecarea la ora (:). Sosirea pe Aeroportul Internațional "Queen Alia Airport" din 

Amman, capitala Iordaniei și întâlnirea cu ghidul român; 

• Amman, turul panoramic al orașului, incluzând marea Moschee Musulmană și Amfiteatrul Roman 
*** Cazarea și cina în Amman, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo 

ZIUA 2 , | MUNTELE NEBO - MADABA - PETRA 

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Muntele Nebo - Ne îndreptăm spre Muntele Nebo [800m], de pe acest munte, putem vedea ce a văzut Moise: o 
panorama impresionantă ce cuprinde Valea Iordanului, Marea Moartă, Ierihonul, Ierusalimul: "Țara Promisă !"; 

• Madaba "Orașul Mozaicului" - vom vizita Madaba, un oraș cunoscut mai ales pentru faimoasa hartă mozaică din 

secolul al VI-lea a Ierusalimului și a Țării Sfinte [Pământului Făgăduinței] și pentru mozaicurile sale spectaculoase 
bizantine; 

• Petra - turul panoramic al orașului, faimoasa capitală a regatului Nabateenilor. 

*** Cazarea și cina în Petra, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo 

ZIUA 3 , | PETRA - WADI RUM/ JEEP 4x4x TOUR  

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Petra - deplasare spre faimoasa capitală a regatului Nabateenilor, a cărui populație a dispărut misterios, drumul 

șerpuiește printr-un canion îngust, dezvăluind incredibilul oraș antic dăltuit în stâncă [se recomandă încălțăminte 
comoda pentru mers pe jos cca.5km]; cea mai mare comoara nationala a Iordaniei, este unul dintre site-urile 

Patrimoniului Mondial UNESCO cu 2000 de ani de istorie si 800 de monumente inca in picioare;  

• Wadi Musa - la ieșire din oraşul Petra se află „Izvorul lui Moise“, vom face un scurt popas; 

• Wadi Rum - plecăm spre desertul Wadi Rum sau Valea Lunii, vom vizita un trib de beduini care traiesc în acest desert, 

care ne vor trata cu tradiționalele ceai și cafea. 
*** Cazarea și cina în Aqaba, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo  

ZIUA 4 , | AQABA - zi liberă | timp liber 

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• După micul dejun, zi liberă în Aqaba pentru petrecerea timpului liber și relaxare. Splendida stațiune iordaniană de la 

Marea Roșie, singurul port al Iordaniei la Marea Rosie. Aqaba are o multitudine de alte atracții, pe lângă faptul că este 

un refugiu încântător pe plajă; este de fapt o bază excelentă de unde puteți explora diferite locuri de interes din sudul 
Iordaniei.  

• Aqaba este un loc distractiv și un microcosmos al tuturor lucrurilor bune pe care Iordania le are de oferit, inclusiv o 

istorie fascinantă, cu câteva situri remarcabile și activități excelente, facilități superbe pentru vizitatori, cumpărături 
bune, și oameni primitori și prietenoși, care nu se bucură de nimic mai mult decât să se asigure că vizitatorii lor se simt 

bine.  
*** Cazarea și cina în Aqaba, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo.  

ZIUA 4 , |AQABA – MAREA MOARTĂ 

 
• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Aqaba - continuăm drumul spre stațiune situată în golful cu același nume, la Marea Rosie;  

• Marea Moartă - Aflată la 400 metri sub nivelul mării, este cel mai jos loc accesibil de pe pământ. Se va face baie în 
Marea Moartă.stațiune situată în golful cu același nume, la Marea Rosie. Sosire în Aqaba. 

***  Cazarea și cina la Marea Moarta, la hotel de 4 stele. Cina este între 18.oo-19.oo  
ZIUA 6 , | DEAD SEA – JERASH – AMMAN - ✈ BUCUREȘTI  

 

• Micul dejun la hotel între 07.oo – 08.oo (plecarea se va face cu autocarul, din fața hotelului); 

• Jersah – epoca de aur a orașului a fost sub stapanirea romana, iar acum este una dintre cele mai bine conservate 

așezări romane din lume, astăzi Jerash este cel mai bun exemplu de urbanism roman din Orientul Mijlociu, cu străzi 
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asfaltate și coloane, temple, teatre, piatete spațioase, bai publice, numeroase fântâni și bineințeles zidurile vechi ale 
orașului străpunse de numeroase turnulețe și porți; 

• Amman - se va realiza transferul spre aeroportul internațional "Queen Alia Airport" pentru zborul spre București. 

Zborul cu compania (... cursa ...), plecare ora (:) cu sosire în București (pentru cei care călătoresc spre România) la ora 

(:). 

 
PREȚ/ PERSOANĂ (ÎN CAMERĂ DUBLĂ)  

     MĂRIME GRUP [1 - 19 PERSOANE] 

     MĂRIME GRUP [20 - 29 PERSOANE]     

     MĂRIME GRUP [30 - 39 PERSOANE]     

     MĂRIME GRUP [40 - 49 PERSOANE] 

     MĂRIME GRUP [50 PERSOANE] 

     de la 795,00 Euro 

     de la 755,00 Euro 

     de la 715,00 Euro 

     de la 695,00 Euro 

     de la 675,00 Euro 

*** SUPPLIMENT CAMERĂ SINGLE (SGL):                                    + 240,00 Euro; 

*** REDUCERE LA COPII PÂNĂ LA 12 ANI:                                   - 20 % DIN PACHET (EXCEPȚIE BILETUL DE AVION). 

*** BILETUL DE AVION NU ESTE INCLUS IN TABELUL DE PREȚURI 

CONDIȚII DE REZERVARE: 

• Avans: 300 € pe persoană la înscriere;   

• Rest de plată, cu 30 de zile înainte de plecare. 

 

 

RENUNȚĂRI,  PENALIZĂRI,  DESPĂGUBIRI

 

În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, datorează 

agenţiei penalizări după cum urmează: 

• a) 40 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice 
înainte de data plecării; 

• b) 50 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face în intervalul 22-30 de zile calendaristice 

înainte de data plecării; 

• c) 70 % din preţul pachetului de servicii confirmate, dacă renunţarea se face   intervalul 15-21 de zile calendaristice 

înainte de data plecării; 

• d) 100 % dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile înainte de plecare sau pentru neprezentare. 

 

 

Vă mulțumim că ați ales să călătoriți în Iordania cu Oxentia Tourism! 

SERVICII   •  ÎNCLUSE IN PACHET: NU SUNT  •  ÎNCLUSE IN PACHET: 

• Cazare 5 nopți la hotel de 4 stele; 

• Micul dejun și cina sunt incluse (buffet suedez); 

• Transfer în Iordania: Aeroport – Hotel – Aeroport; 

• Transportul cu autocar modern, aer condiționat și WiFi free; 

• Ghid iordanian cu licență, vorbitor de limba română; 

• Însoțitor din partea Oxentia Tourism; 

• Tips la ghid și șofer [bacșișul]; 

• Toate obiectivele incluse în program; 

• Căști-sistem audio, fiecare va primi un set de căști. 

• ❌ Biletul de avion: București - Amman - București. 

Cost aproximativ - 150,00 Euro/pers, cu WizzAir  

• ❌ Bagajul de cală: Cost aproximativ 30,00 - 50,00 

Euro /pentru un drum doar; 

• ❌ Prânzul – un prânz costă aproximativ 10,00 

Euro /persoană; 
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