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Ürdün Turu 2 SE (Amman-Ölü Den z-PetraAkabe)
29.12.2018'den t baren kalkışlı

1.990,00
USD
9.583,64 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1. Gün: İstanbul-Amman
Turumuz k ş ye özel aracın s z adres n zden alması le başlıyor. İstanbul yen havaalanı dış hatlar g d ş
term nal nde s z değerl konuklarımızla buluşuyoruz. Bagaj – check- n şlemler n n ardından uçağımızın
saat n bekl yoruz. Türk Hava Yolları tar fel sefer le Amman uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Varışta
otel m ze transfer oluyoruz. Konaklama.

2.Gün: Amman
Kahvaltı sonrası Ürdün’ün modern başkent , tar hte Roma g b 7 tepe üzer ne kurulmuş olup günümüzde
en az 19 tepey kaplamış Amman’da şeh r turumuza başlıyoruz. Karşıtlıkların, modern ve esk n n karışımı
olan şeh rde altı b n k ş l k kapas tes le kültür ve sanat etk nl kler ç n de hala kullanılmakta olan Roma
T yatrosu , Amman’ı oluşturan 7 tepeden b r s nde bulunan Amman kales , esk kent kalıntılarından
oluşan Umayyad Sarayı, ulusal Müze ve adını I. Abdullah’tan alan Kral Abdullah Cam s göreceğ m z yerler
arasındadır. Öğle yemeğ n n ardından serbest zaman ve otele transfer. Akşam yemeğ ve konaklama
otel m zde.

3. Gün: Amman - Jerash - Ajlon Kales - Ölü Den z
Kahvaltının ardından 6500 yıllık tar he sah p, M.S. 749 yılında depremde yüzyıllarca toprak altında kalan
Ant k kent Jerash’a hareket edeceğ z. Dağlar ve vad ler üzer ne kurulmuş bu şeh rde yapacağımız tur
sonrası, Haçlı seferler nde öneml b r rol oynamış Ajloun Kales n göreceğ z. Öğle yemeğ m z aldıktan
sonra yeryüzünün en alt noktası olan Ölü Den z’e hareket ed yoruz. Fotoğraf molasının ardından otele
transfer. Yen Yıl yemeğ ve konaklama otel m zde.

4. Gün: Ölü Den z - Madaba - Nebo Dağı - Kerak - Petra
Kahvaltının ardından lk durağımız F l st n’ uzaklardan göreb leceğ m z, moza kler le ünlü Mabada.
Moza kler le ünlü Mabada şehr nde St. George K l ses ’n z yaret edeceğ z ardından Hz. Musa’nın kutsal
toprakları lk gördüğü yer olduğu düşünülen Nebo Dağı’nı göreceğ z. Öğle yemeğ n n ardından 1140
yıllarında hac yolunu kontrol amaçlı haçlılar tarafından yapılmış Kerak Kales n gezeceğ z. Tur sonrası
2000 yıldan fazla zamandır ayakta olan Petra’ya hareket ed yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama.

5. Gün: Petra - Rum Vad s - Akabe
Kahvaltının ardından UNESCO Dünya M rası L stes ’nde bulunan, Dünya’nın 7 har kasından b r olarak
seç lm ş, MÖ 400 ve MS 106 yılları arasında, dönem n zeng nler nden olan Nebat Krallığı’na başkentl k
yapmış Petra Ant k Şehr turumuza başlıyoruz. Pembe, kırmızı, sarı ve turuncu kayaların reng nden dolayı
“Rose C ty” olarak da b l nen şeh rde Haz ne B nası, S q Boğazı, Roma T yatrosu göreceğ m z yerler
arasındadır. Öğle yemeğ n n ardından Ürdün’ün en büyük vad s Rum Vad s ne hareket ed yoruz. 74000
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hektarlık alanda pembe kum ve eşs z doğa oluşumların göreceğ m z Rum Vad s nde 4x4 araçlar le safar
(https://www.setur.com.tr)
turu yapacağız. Akşam yemeğ m z çölde alacağız. Tur sonrası Akabe’ye hareket edeceğ z. Konaklama
otel m zde.

6. Gün: Akabe
Kahvaltının ardından rehber n bel rled ğ saate kadar serbest zaman. Akşam yemeğ
buluşuyoruz. Havaalanına transfer oluyoruz.

ç n otelde

7. Gün: Akabe-İstanbul
Türk Havayolları’nın tar fel sefer le İstanbul’a uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Turumuz ev n ze özel
transfer n z le son buluyor.

Oteller
5* Grand Millennium Hotel vb. - Amman
5* Holiday Inn Hotel vb. - Ölü Deniz
5* Movenpick Hotel vb. - Petra
5* DoubleTree by Hilton Hotel vb. - Akabe

F yata Dah l Olan H zmetler
Türk Havayolları ile İstanbul-Amman / Akabe -İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve bu
bilete ilişkin alan vergileri
Ev – alan – ev transferi
Belirtilen otellerde kahvaltı dahil konaklama
Programda belirtilen tüm yemekler
Programda belirtilen tüm turlar ( 6. Gün öğle yemeği hariç )
Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler
Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Yemekler esnasında alınacak içecekler
Bahşişler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar

Öneml Notlar
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Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
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***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için
çalıştığınız kurum ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda
değişiklik yapabilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır. Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş
saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48 saat önce
teyid edilmesi gerekmektedir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj
taşıma kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda
belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar.
Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında
başka bir gün yapılabilir.
Yerel otoriteler tarafından gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen
gezi ya da turlar yapılmaz.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için
geçerlidir. Belirtilen havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Ürdün’e girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bölgelerin iyi restoranlarında ve otellerde yiyeceğimiz öğle yemeklerinde ve akşam
yemeklerinde sağlığınızı olumsuz şekilde etkileyecek bir sorunla karşılaşacağınızı
düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan
açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz.
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Ürdün Türk vatandaşlarına vize uygulamamaktadır.
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İstanbul - Akabe ve Akabe - İstanbul arası 2 saat 30 dakikadır.
Ürdün’ün para birimi Ürdün Dinarı’dır.
Ürdün Türkiye’den 1 saat geridedir.
Yanınıza kolayca giyip çıkarabileceğiniz tişörtler, kısa ve uzun kollu gömlekler, pamuklu
pantolonlar, rahat yürüyüş ayakkabıları ve akşam- ları için ince bir mont ya da hırka
almanızı öneririz. Sentetik olmayan ve pamuklu kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ederiz.
Yağmur ihtimaline karşı bir yağmurluk ve şemsiye de getirebilirsiniz. Bunun dışında şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf makinesi,
video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.
Ürdün mutfağı Arap mutfağına dolayısıyla bizim lezzetlerimize yakındır. Turumuz tam
pansiyondur ve yenecek yemeklerde damak zevkinize uygunluğu siz de fark
edeceksiniz.
Elektrik 220 volttur ve ülkede prizler genellikle C ve F tipidir. Örnekle- rini
http://www.iec.ch/worldplugs/typeC.htm ve http://www.iec.ch/ worldplugs/typeF.htm
adreslerinden görebilirsiniz.
Ürdün’de bir Ortadoğu ülkesinde ne ararsanız bulabilirsiniz. Çarşılar ve pazarlar bu
ülkede de el yapımı eşyalardan mücevhere geniş bir skala sunmaktadır. Ayrıca
Ölüdeniz’de üretilen kremler çok meşhurdur.

Turun Artıları
Petra antik kentindeki kireç taşına oyularak yapılmış tiyatro, tapınak, ev, gibi yapıları
geziyoruz
5000 yıllık ünlü mozaik haritanın bulunduğu “Mozaik Şehri” Mabada'yı geziyoruz
M.Ö. 7000 yılında kurulmuş olan tarihteki en eski şehirlerden biri olan Amman ziyareti
Haç yolunu kontrol amaçlı haçlılar tarafından yapılmış Kerak Kalesini göreceğiz
Ürdün’ün en büyük vadisi Rum Vadisine’de 4x4 araçlar ile safari turu yapacağız
Jerash antik kentinde M.Ö. 6000 senesine ait ilk insanlığın yerleşimlerinden olan demir
ve bronz çağlarının kalıntılarına tanık olacağız
Yeryüzünün en alt noktası olan Ölü Deniz'i görüyoruz

Amman(2)-Ölü Den z(1)-Petra(1)-Akabe(1) 29 Aralık-04 Ocak / Türk Hava Yolları
Ç
Tar h
29.12.2018
04.01.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.990,00 USD

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

F yat Sorunuz

2.480,00 USD
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