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Pielgrzymka: “Magia Jordanii”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   P                   
  Termin: 18.04 – 25.04.2023 r.       Cena: 2.300 PLN /os. + 525 USD + 
195$ bilety wstępu, zwiedzanie - czytaj na dole
Uwaga./ os.

1.DZIEŃ: POZNAŃ – AMMAN - MORZE MARTWE  
Zbió� rka uczestnikó� w na lótnisku na dwie gódziny przed wylótem. Przelót na
trasie: Póznan�  – Amman. Przylót dó Ammanu. Przejazd na hótelu nad Mórze
Martwe na óbiadókólację óraz nócleg.
2.DZIEŃ: MORZE MARTWE  
Ś"niadanie.  Wypóczynek nad  MORZEM MARTWYM –  najniz$ej  półóz$ónym
zbiórniku  mórskim  s�wiata  w  któ� rym  zasólenie  wódy  wynósi  ók.  30%.
Pódczas  póbytu  própónujemy:  kąpiele  w  mórzu  gdzie  nasze  ciałó
swóbódnie  unósi  się  na  jegó  pówierzchni  pózwalając  nam  na  całkówity
relaks, kąpiele słóneczne, kórzystanie z czarnegó błóta bógategó w minera-
ły, któ� re ma wspaniałe włas�ciwós�ci dla skó� ry. Na miejscu móz$na ódwiedzic�
sklep z kósmetykami z Mórza Martwegó. Obiadókólacja. Nócleg.
3.DZIEŃ: MORZE MARTWE – KERAK – WADI RUM
Ś"niadanie. Wykwaterówanie. Przejazd dó KERAK: ruiny kós�cióła krzyz$ówcó� w
m.in., sala recepcyjna i sanktuarium Abu Śulejmana óraz jeden z najsłynniej-
szych  zamkó� w  krzyz$ówcó� w  –  Kerak,  któ� ry  wznósi  się  majestatycznie  na
wzgó� rzu, strzegąc wybrzez$a Mórza Martwegó i dóliny Al-Karak.  Przejazd dó
WADI  RUM,  unikatówegó  w  skali  s�wiatówej  wąwózu.  Śafari  samóchódami
terenówymi,  ws�ró� d  jednegó  z  najpiękniejszych  krajóbrazó� w  pustynnych
s�wiata.  Przejazd  na  camping  na  Pustyni  Wadi  Rum.  Zakwaterówanie.
Obiadókólacja. Nócleg.
4.DZIEŃ: WADI RUM – AKABA 
Ś"niadanie. Wykwaterówanie. Przejazd nad Mórze Czerwóne dó AKABY, miasta
będącegó  jedynym  pórtem  mórskim  całej  Jórdanii.  Włas�nie  z  tegó  miejsca
móz$na dóstrzec ró� wnóczes�nie az$  trzy kraje: Egipt, Izrael i Arabię Śaudyjską.
Akaba  słynie  tez$  z  zabytkó� w  m.in.  ze  słynnych  ruin  jednegó  z  kós�ciółó� w
bizantyjskich  czy  ruin  Fórtu  Memelukó� w.  Przejazd  dó  hótelu  w  Akabie.
Zakwaterówanie. Obiadókólacja. Nócleg.
5.DZIEŃ: AKABA – PETRA – AMMAN
Ś"niadanie.  Wykwaterówanie.   Całódzienna  wycieczka  dó  PETRY –  miasta
Nabatejczykó� w  wykutegó w  skale  pónad  2  tys.  lat  temu  –  najsłynniejszegó
zabytku  Jórdanii,  któ� ry  wpisany  jest  na  listę  UNEŚCO.  Drógę  dó  Petry,
półóz$ónej na szlaku karawan między dwóma mórzami Martwym i Czerwónym,
pókónuje się wąskim wąwózem Śiq. Na jegó s�cianach móz$na pódziwiac�  liczne
płaskórzez�by,  kapliczki  óraz  pózóstałós�ci  pó  systemach  dóprówadzających
wódę dó miasta. Przy wyjs�ciu z wąwózu óczóm ukazuje się wspaniałe skalne
miastó.  Móz$na  zóbaczyc�:  skarbiec,  katakumby  kró� lewskie,  teatr  rzymski,
Bramę Themenós, skały Dz$ inó� w, pómnik Niszy, ulica Fasad, gróbówce, Wielką
Ś"wiątynię i  Miejsce Ofiarne.  Przejazd dó hótelu  AMMANU.  Zakwaterówanie.
Obiadókólacja. Nócleg
6.DZIEŃ: AMMAN – JERASH – MAR ELIAS - ANJARAH - AMMAN
Ś"niadanie.   Pó  s�niadaniu  przejazd  dó  JERASH,  zwanegó  „Pómpejami
Wschódu”.  Zwiedzanie jednegó z najlepiej zachówanych miast
rzymskich na Bliskim Wschódzie. Śpacer  pó  mies�cie  wzdłuz$  Cardó,
głó� wnej  ulicy z  czasó� w rzymskich,  rózpócznie się  ód ókazałegó Łuku
Triumfalnegó  Hadriana,  następnie  hipódróm,  s�wiątynia Zeusa,  dwa
rzymskie teatry óraz fórum, 
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Nimfeum,  Łaz�nie  Zachódnie  i  Brama Pó� łnócna.  Kólejnó  przejazd  dó  MAR  ELIAS,  gdzie  w  ókresie  bizantyjskim
chrzes�cijanie  zbudówali klasztór,                 z któ� regó zóstały dwa kós�cióły. Związany z prórókiem Eliaszem, Tall 

Mar Elias znajduje się bardzó bliskó ruin wióski zwanej Listib. Uwaz$a
się, z$e tó miejsce byłó dawniej Tishbi, dómem Eliasza, póchódzącegó z
Gilias                      w Tranjórdan. Fakt, z$e jest tó miejsce kultu religijnegó,
pótwierdzają  dwa  kós�cióły,  któ� re  zóstały  zbudówane  na  wysókim
szczycie,  pód  kóniec  ókresu  bizantyjskiegó.  Wizyta  w  staróz$ytnym
mies�cie ANJARAH, Biblia wspómina         ó tym mies�cie jakó miejscu, w
któ� rym Jezus, jegó matka Maria i jegó uczniówie przeszli i ódpóczywali
w póbliskiej jaskini. Jaskinia, któ� ra ód dawna była miejscem s�więtym dla
pielgrzymó� w,  zóstała  teraz  upamiętnióna  kós�ciółem  Matki  Bóz$ej
Gó� rskiej. Pówró� t dó Ammanu na óbiadókólację i nócleg
7.DZIEŃ: AMMAN–MADABA–GÓRA NEBO–MUKAWIR–AMMAN 
Ś"niadanie. Przejazd  dó  MADABY –  miasta  rózsławiónegó  w  ókresie
bizantyjskim,  jakó  jeden  z  głó� wnych  ós�ródkó� w  mózaikarstwa.  Dó  dzis�
zachówały się wspaniałe mózaiki bizantyjskie w cerkwi s�w. Jerzegó. Znajduje
się tam mapa z  Madaby – mózaika z  VI  w.  zbudówana z  ókółó 2 miliónó� w
elementó� w.  Następnym  punktem  zwiedzania  wókó� ł  staróz$ytnej  drógi  jest
GÓRA NEBO, któ� ra jest dómniemanym miejscem s�mierci Mójz$esza. Następnie
MUKAWIR (Macheront) − ruiny fórtecy Heróda Wielkiegó, usytuówanej na
szczycie  pustynnegó  wzgó� rza  na  wschó� d  ód  Mórza  Martwegó,  pómiędzy
dólinami Wadi Zarka óraz Wadi Mudz$ ib w Jórdanii. Arabska nazwa fórtecy jest
ódwółaniem dó przypuszczalnegó miejsca  męczen� stwa s�w.  Jana  Chrzciciela.
Przejazd dó hótelu w Ammanie. Obiadókólacja. Nócleg. 
8.DZIEŃ: AMMAN – POZNAŃ
Ś"niadanie. Wykwaterówanie. Następnie zwiedzanie stólicy Jórdanii–AMMANU:
pózóstałós�ci staróz$ytnej Filadelfii, rzymski amfiteatr, cytadela z fragmentami
rzymskich,  bizantyjskich  i  arabskich  budówli,  s�wiątynia  Herkulesa
i  fórtyfikacje  ódnówióne przez  Umajjadó� w.  Przejazd na lótniskó  Queen Alia
w Ammanie. Przelót na trasie Amman – Póznan� . Przylót dó Póznania 40 minut
pó pó� łnócy. Zakón� czenie imprezy turystycznej. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 Przelót samólótem na trasie: Póznan� – Amman– Póznan�  
 Opłaty lótniskówe
 Transfer klimatyzówanym autókarem pódczas zwiedzania 
 Zakwaterówanie:  6  nóclegó� w w hótelach***,  pókóje 2-3 ós.  z  łazienkami

óraz jeden nócleg na campingu na Pustyni Wadi Rum
 Wyz$ywienie: 7 óbiadókólacji + 7  s�niadan�  
 Opieka pilóta  w trakcie przejazdu óraz póbytu
 Ubezpieczenie ŚIGNAL IDUNA: KL (60 000 EUR), NW (15 000 zł), bagaz$

pódró� z$ny (1000 zł) + CP (chóróby przewlekłe) 
 Obówiązkówa ópłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 Obówiązkówa ópłata na Turystyczny Fundusz Pómócówy
 Opieka pólskójęzycznegó przewódnika pódczas zwiedzania
 1 butelkę wódy mineralnej na dzien�

Uwaga:
Dodatkowo należy posiadać kwotę 195 USD/os. Kwota ta obejmuje: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów zgodnie z
ofertą, między innymi do Petry, 2 godzinna przejażdżka samochodami terenowymi po Pustyni Wadi Rum, napiwki dla
kierowców,  napiwki  dla  miejscowego  przewodnika,  opłaty  graniczne,  zestaw  słuchawkowy  oraz  pozostałe  koszty
związane z realizacją programu. Cena nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji,  posiłków nie wymienionych w
programie Oraz transferu na trasie: Mogilno –Poznań Lotnisko - Mogilno.  Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec
zmianie.
                                                      Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 245 USD

Obowiązującym dokumentem podróży w trakcie trwania imprezy jest paszport, który musi mieć ważność
min. 6 miesięcy od daty powrotu.

Zapisy. Ks. Tomasz Walterbach:  604 63 80 32   walterbach64@live.com  

Płatności: I Rata  - 2300 zł do 15.01.2023
                       II Rata -  360$ do 15.02.2023  
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                       III Rata – 360$ do 15.03.2023.  

Wpłata na konto PLN – konto złotówkowe  Parafia św. Faustyny 88-300 Mogilno ul. Kausa 3  nr rachunku 85 
1090 1375 0000 0001 0088 3375, koszt transferu na lotnisko Mogilno – Poznań – Mogilno 100zł. , dolary 
wpłata  w biurze parafii.


