31.10.2019

Ürdün Turu 1 (Amman-Ölü Deniz-Petra-Wadi Rum-Akabe) - Tur Broşürü

1.gün - İstanbul
Dış hatlar terminali Türk Hava Yolları Kontuarı önünde check-in işlemleri için bulunuyoruz.

2.gün - İstanbul - Amman
Bagaj ve pasaport işlemlerimiz sonrasında Amman’a uçuyoruz. Amman’a varışımıza otelimize gidiyoruz.
Otelimize varışımıza istinaden odalarımıza yerleşiyor ve kahvaltıya kadar dinleniyoruz. Otelimizde
alacağımız kahvaltı sonrasında tam gün Amman şehir turumuz için otelimizden hareket ediyoruz. Modern
ve eskinin karışımı olan Amman şehir turumuzda 6.000 kapasitesi ile kültür ve sanat etkinlikleri için hala
kullanılmakta olan Roma Tiyatrosu, Amman’ı oluşturan 7 tepeden birinde yer alan Amman Kalesi,
Umayyad Sarayı, Ulusal Müze ve adını I. Abdullah’tan alan Kral Abdullah Camii göreceğimiz yerler
arasındadır. Turumuzun ardından otelimize dönüyoruz ve odalarımıza yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve
gecelememiz Amman’da.

3.gün - Amman - Jerash - Amman
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Jerash ve Ajloun Kalesi için yola çıkıyoruz. M.S 749 yılında
depremde yüzyıllarca toprak altında kalan Antik Kent Jerash, dağlar ve vadiler üzerine kurulmuştur.
Jerash günümüzde en iyi korunmuş Antik Roma yerleşimlerinden biridir. Turumuz sırasında Roma
döneminden günümüze kadar korunmuş olan tapınaklar, tiyatrolar, kiliseler ve sütunlarla çevrili caddeleri
ziyaret ettikten sonra Haçlı seferlerinde önemli bir rol oynamış Ajloun Kalesi’ni ziyaret edeceğiz.
Turumuzun ardından otelimizde dönüyoruz. Akşam yemeği ve gecelememiz Amman’daki otelimizde.

4.gün - Amman - Madaba - Nebo Mountain - Ölü Deniz
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve deniz seviyesinin
420 m. altında olan, dünyanın 2. en tuzlu suyu olma özelliği taşıyan Ölü Deniz’e doğru yola çıkıyoruz.
Yolculuğumuz sırasında ilk durağımız Mozaikleri ile ünlü Mabada şehri olacak. Mabada şehrinde
St.George Kilisesi’ni ziyaret edecek ve ardından Hz. Musa’nın kutsal toprakları ilk gördüğü yer olduğu
düşünülen Nebo Dağı’nı göreceğiz. Turumuz ardından yolculuğumuza devam ediyoruz ve Ölü Deniz’e
varışımıza istinaden otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve gecelememiz Ölü Deniz’deki otelimizde.

5.gün - Ölü Deniz - Shoubak - Petra
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından check-out işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz ve antik şehir
Petra’ya doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuz sırasında Petra’nın kuzeyinde yer alan ve “Mont Real” olarak
da adlandırılan Shoubak Kalesi’ni ziyaret edeceğiz. Turumuz sonrasında yolculuğumuza devam ediyoruz
ve Petra’ya varışımıza istinaden otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve gecelememiz Petra’da.
****Tur programımızda 17 Eylül günü Petra transferi sırasında ziyaret edilecek olan Shoubak Kalesi
tadilat altına alınması nedeni ile ziyaret edilemeyecek olup Shoubak Kalesi yerine, Haçlılar döneminden
kalma Karak Kalesi ziyaret edilecektir.

6.gün - Petra - Wadi Rum
Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, dünyanın 7
yeni harikası listesine katılan, Petra Antik Kenti’ni keşfetmeye başlıyoruz. Ortadoğu’nun en önemli ve
büyüleyici antik kenti olarak gösterilen Petra’da; Nebati Uygarlığı döneminde inşa edilmiş olan Hazine,
Antik Tiyatro, Kraliyet Mezarları, Antik Su Yolu gibi birçok tarihi bölgeyi ziyaret edeceğiz. Bu büyüleyici
yer Indiana Jones, Simbad, Mumya gibi meşhur filmlerinde çekimlerine ev sahipliği yapmıştır. “Gül
Kırmızısı Şehir” olarak da adlandırılan bu antik kent sizleri girer girmez etkisi altına alacaktır. Turumuzun
ardından UNESCO Dünya Kültür ve Doğa Mirası listesinde yer alan Wadi Rum’daki kampımıza gitmek
üzere hareket ediyoruz. Akşam yemeği ve gecelememiz Wadi Rum’daki kampımızda.

7.gün - Wadi Rum - Akabe
Kampımızda alacağımız kahvaltının ardından 4x4 Jeep’lerimiz ile 2 saat sürecek olan safari turumuzu
gerçekleştiriyoruz. Red Planet” filminde Mars yüzeyi olarak gösterilen Wadi Rum’a vardığımız andan
itibaren kızıl kum tepeleri ile sizleri karşılayacak olan bu olağanüstü manzaranın sizleri çok etkileyeceğine
eminiz. 4x4 araçlar ile gerçekleştireceğimiz bu unutulmaz safari turumuz sonrasında Akabe’ye doğru yola
çıkıyoruz. Akabe’ye varışımıza istinaden Akabe panoramik şehir turumuzu gerçekleştireceğiz ve ardından
serbest zaman. Turumuz sonrası otelimize yerleşiyoruz. Akşam yemeği ve gecelememiz Akabe’deki
otelimizde.

8.gün - Akabe - İstanbul
Istanbul uçuşumuza istinaden gece hava alanına doğru yola çıkıyoruz.Havaalanına varışımız akabinde bilet

ve bagaj işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçuşu ile İstanbul’a uçuyoruz. Yerel
saat ile Istanbul’a varışımız ve turumuzun sonu.Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere.
Otel Bilgileri
Amman: San Rock Hotel 4* vb.
Ölü Deniz: Dead Sea Hotel 4* vb.
Petra: Petra Moon Hotel 4* vb.
Wadi Rum: Mzayen Wadi Rum Camp 4* vb.
Akabe: Aqabe City Tower Hotel 4* vb.
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları ile IST-AMM/AQJ-IST gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti
Alan vergileri
Belirtilen ve benzeri otellerde toplam 7 gece yarım pansiyon konaklamalar
Alan Transferleri
İlk gün varışa istinaden otelde kahvaltı
Amman şehir turu
Jerash şehir turu
Petra şehir turu
Akabe şehir turu
Programda belirtilen tüm turlar ve giriş ücretleri
Wadi Rum’da 4x4 Jeep’ler ile 2 saat Safari turu
Programda belirtilen tüm transferler
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti(Rehberlik hizmeti varışa istinaden başlayacaktır)
Seyahat Sağlık Sigortası (Tur iptali durumunda %15 kapsam dışındadır)
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Yurtdışı çıkış harcı
Kişisel harcamalar
Programda dahil olduğu belirtilmeyen tüm hizmetler
Ekstra turlar
Önemli Notlar
***Satın alınan tur HIS Turizm organizasyonu olup, diğer seyahat acentaları misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.
***Bu tur için tur bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport gerekmektedir. Bu tur programı için TC
vatandaşlarına vize uygulaması bulunmamaktadır. Pasaport polisi yolcuyu ülkeye sokmama yetkisine
sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir. Lütfen pasaport bilgi ve detaylarınızı kontrol ediniz.
Tur Programımız belli bir katılım şartı ile düzenlenmektedir. Gezi için yeterli katılım sağlanamadığı
takdirde, son iptal bildirim tarihi tur kalkışına 20 gün kaladır. Katılım yetersizliği nedeniyle İptal edilen tur
operasyon aracılığı ile tarafınıza bildirilecektir.
Tur programında isim belirtilmeden sadece kategori bilgisi verildiği ve/veya aynı destinasyon için
seçenekli bulunduğu durumlarda otel(ler) gezi hareketinden 48 saat önce acentemiz tarafından
bildirilecektir.
Bu fiyat listesi ve program yeni bir fiyat listesi çıkana kadar geçerlidir.
Tüm paket programlarımızdaki fiyatlarımız minimum 10 kişiye kadar kontenjanlar ile sınırlı olup üzeri kişi
sayısı gruplarınız için fiyat artışı olabilir. Lütfen fiyat bilgisi sorunuz.
Normal pasaportlarda pasaport veriliş tarihinin 10 seneden daha fazla, diğer pasaport tiplerinde ise 5
seneden daha fazla olması durumunda, seyahate hatalı hizmetlerinden, Acente'nin işleten sıfatı olmaması
nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar
bilmektedirler.
Tüm gümrüklü yurtdışı çıkışlarında kalkış günü ilgili limanda tur hareket saatinden 3 saat önce hazır
bulunulması gerekmektedir. Özellikle diğer şehirlerden iç hat uçuşu ile liman yada havalimanlarına
gelecek olan misafirlerin uçuş saatlerini limanda olunması gereken saate göre ayarlamaları
gerekmektedir. Bu sebepten dolayı geç kalınma ve/veya durumunda tura katılamama sorumluluk yolcuya
ait olup, SKYhub’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. İlgili havayolunun online check
in sitesi var ise, check in işlemlerini tur hareketinden 24 saat önce şahsen yapmaları tavsiye edilir.
SKYhub; havayolu ile yolcularımız arasında aracı konumunda olup, 28.09.1955 Lahey Protokolü’ne
tabidir. Uçuş öncesinde uçak saatleri değişebilir. Tüm uçuş saatlerinin tur hareket saatinden 48 saat
önce yolcu tarafından teyit edilmesi gerekmektedir. Yolcularımız uçuş detaylarının değişebileceğini bilerek
ve kabul ederek turu satın almışlardır.
3 Kişilik odalar, otellerin müsaitliğine göre verilebilmekte olup, bu tip odalarda 3. Kişiye tahsis edilen
yatak standart yataklardan küçüktür. 3 Kişilik odalar 1 büyük yatak + 1 ilave yataktan oluşmaktadır. İlave
yataklar açma-kapama ve coach bed olarak adlandırılan yataklardan oluştukları için tur katılımcısı 3. Kişi
ve/veya çocuk rezervasyonlarında odalarda yaşanabilecek sıkışıklık ve yatak tipini kabul ettiklerini beyan
etmiş sayılırlar. Çocuk indirimleri 2 yetişkin yanında kalan –yaş grubuna uyan- tek çocuk için geçerlidir.
Otellerde sınırlı sayıda TWIN (2 ayrı yataklı) oda bulunmasından dolayı, TWIN oda talebinizi
rezervasyondan önce kontrol ediniz.
18 yaş altı reşit sayılmayan çocukların anne veya babalarından biri veya ikisi ile beraber tura katılmadığı
durumlarda, tura katılım için gerekli olan muvaffakatnamelerin seyahat sırasında kişilerin yanında
bulundurulması zorunludur.
Panoramik şehir turu, şehirlerin tanıtımı için düzenlenen 2-3 saat süreli turlar olup içeriği değişmemek
şartıyla farklı günlerde düzenlenebilir. Müze, ören yeri girişlerini içermez. Ekstra turlar, tur lideri tarafından

belirlenecek kişi sayısı ile gerçekleştirilir ve günleri programın akışına göre tur lideri tarafından
değiştirilebilir. Hava durumuna bağlı olarak turlar gerçekleşmeyebilir. Yerel otoriteler tarafından
gezilmesine, gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da
turların yapılamamasından SKYhub sorumlu tutulamaz.
Kişilerin tura katılımlarındaki sağlık sorunları, hamilelik durumu, sürekli kullanımda bulundukları ilaçlar ve
bu ilaçlar ile ilgili ilgili raporları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Tur – Alan – Tur Lideri - Otel bilgilendirmeleri tur hareketinden 48 saat önce satış danışmanınız tarafından
mail olarak yapılacaktır.
Pasaport resmi bir belge niteliğinde olup herhangi bir şekilde zedelenmiş, kirlenmiş, özellikle dikişte
veya sayfalarında yırtık olması gibi sebeplerden dolayı pasaport polisi sizi ülkeye sokmama yetkisine
sahiptir. Böyle bir durumda sorumluluk yolcuya aittir.
Pasaport polisi Türkiye gümrüklerinden çıkış yapılırken, Türk Vatandaşlarından veya Yabancı uyruklu
vatandaşlardan, veya geçerli vizesi olan pasaportu olsa dahi, tüm pasaport tipleri için, (Umuma Mahsus,
Hususi Damgalı, Hizmet Damgalı, Diplomatik) seyahat tarihi itibariyle minimum 6 ay geçerlilik şartı
aramaktadır. Bu sebeple 6 aydan az geçerliliği olan pasaportlara acentemiz tarafımızdan onay
verilmemektedir. 6 aydan az geçerliliği olan pasaport sahiplerinin tura katılamamalarından dolayı
SKYhub’ın yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur.
Programda dahil olarak belirtilen turlara katılmayan misafirlerimiz herhangi bir ücret iadesi alamaz.
Ekstra turlar minimum 15 kişinin katılması halinde gerçekleştirilecektir. 15 kişi altında sayı olması
durumunda fiyat artışı ile ekstra turlar yapılabilir.
Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.
Şehir turu ilk gün rötar vs nedeniyle hava karanlığına denk gelirse farklı günlerde şehir turumuz
gerçekleşibilir.
Skyhub, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir.
Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Programlarda belirtilen geziler bazı
nedenlerden dolayı belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Çocuk indirimi sadece 2
yetişkin yanında kalan çocuklar için geçerlidir.
Sıkça Sorulan Sorular
Ürdün’de kullanılan para birimi Ürdün dinarıdır. (JOD)
Ürdün(GMT+2) ile Türkiye(GMT+3) arasında 1 saat zaman farkı bulunmaktadır. Ürdün Türkiye’den 1 saat
geridedir.
Ürdün resmi dili Arapça’dır. Arapça’nın yanı sıra ülkede en çok konuşulan ikinci dil İngilizce’dir.
Ürdün mutfağında genelde koyun ya da tavuk eti tercih edilmektedir. Arap mutfağına göre hazırlanmış hali
lavaş ekmeği arasında servis edilen shawarma, çölün altında pişirilen kuzu tandır Ürdün mutfağının
vazgeçilmezlerindendir.
Şehir içi ulaşım taksi ve otobüsler aracılığıyla yapılmaktadır. Ancak otobüsler eski ve klimasız olduğundan
halkın büyük bir kısmı taksileri tercih etmektedir.
Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
***Satın alınan tur HIS Turizm organizasyonu olup, diğer seyahat acenteleri misafirlerinin de katılımı
muhtemel olacaktır.

Amman(3)-Ölü Deniz(1)-Petra(1)-Wadi Rum(1)-Akabe(1) 20-27 Mart / Türk Hava
Yolları (20 - 27 Mart 2020)
Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)
1. Çocuk 0 - 1 Yaş
1. Çocuk 2 - 10 Yaş

Yarım
Pansiyon

Kişi Başı Fiyat
1710,00 EUR
1490,00 EUR
1490,00 EUR
150,00 EUR
1450,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 20.03.2020
İstanbul Havalimanı dış hatlar terminali Türk Havayolları Kontuarı önünde 23:15'de buluşma.
21.03.2020'de Türk Havayolları’nın TK 814 sefer sayılı uçuşu ile 01:45’te Amman’a uçuş. Yerel saat ile
03:05’de Amman’a varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 27.03.2020
Türk Havayolları’nın TK 819 sefer sayılı uçuşu ile 05:00’da İstanbul'a uçuş. Yerel saat ile 07:40'da İstanbul
Havalimanı'na varış.

