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Revelion 2020 - Circuit Iordania - Amman, Marea Moarta, Petra, Wadi 
Rum, Aqaba 

 
de la 699 EUR / pachet / pers 

Perioada: 28.12.2019 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Amman 

Check- in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinaţia Qaia, Amman. Tur panoramic de oraș. 
Transfer şi cazare în Amman la Hotel Liwan 3 * sau similar. 

Ziua 2. Amman – Marea Moartă* 

Mic dejun. Tur de oraș, care include vizitarea celor mai importante atracții turistice: Muzeul Arheologic, Muzeul 
folclorului, Citadela și Amfiteatrul. Timp liber sau, opțional, excursie la Marea Moartă*, care se află la cea mai 
joasă altitudine din lume și are cea mai mare salinitate, creând un cadru natural impresionant. Seara, cazare în 
Amman la Hotel Liwan 3* sau similar. 

Ziua 3. Amman – Madaba/ Nebo – Petra 

Mic dejun. Plecare spre Petra. Pe drum se vizitează Biserica Sf. Gheorghe din sec. al VI -lea și Muntele Nebo. 
Seara, cazare în zona Petra la Hotel Edom 3* sau similar. 

Ziua 4. Petra 

Mic dejun. Se vizitează impresionantul „Oraș Roșu”, construit în piatră în sec. VI și cunoscut ca una dintre cele 7 
minuni ale lumii. Seara, cazare în zona Petra la Hotel Edom 3* sau similar. 

Ziua 5. Petra – Al Beidha – Aqaba  

Mic dejun. Plecare spre Aqaba. Oprire la Al Beidha, sit arheologic nabatean cu clădiri construite în pereții unui 
canion, situat în apropiere de orașul Wadi Musa. Tur panoramic de oraș în Aqaba. Seara, cazare în zona Aqaba la 
Hotel Beau Rivage 4* sau similar. 

Ziua 6. Aqaba – Wadi Rum* 

Mic dejun. Timp liber sau excursie opțională la Wadi Rum*, o vale în nisip și granit situată în sudul Iordaniei, 
cunoscută și sub numele de „Valea Lunii” sau „Deșertul Marițian”. Plimbare cu jeep-ul prin deșert pentru a 
explora împrejurimile. Seara, cazare în zona Aqaba la Hotel Beau Rivage 4* sau similar. 

Ziua 7. Aqaba – Plimbare cu barca pe Marea Roșie* 

Mic dejun. Timp liber sau, opțional, plimbare cu o barcă cu podea de sticlă pentru a descoperi minunile 
subacvatice din Marea Roșie (pranzul este inclus)*. Seara, cazare în zona Aqaba la Hotel Beau Rivage 4* sau 
similar.  

Ziua 8. Aqaba – Amman – Bucureşti 

Mic dejun. Transfer la aeroportul din Amman pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni. 
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Acte necesare: 

• Pașaport cu două pagini libere valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în țară (nu este acceptat pașaportul 
temporar). 
 
Grup minim pentru organizarea circuitului: 30 persoane. 
 

• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 

• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Amman - Bucuresti   
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana de/ persoana   
- Taxe de aeroport   
- Taxa de viza pentru Iordania   
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului   
- Cazare 7 nopti, in hoteluri de 3 si 4 stele cu mic dejun   
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii optionale 

- Asigurare medicală și storno 
- Intrări și ghid la toate obiectivele turistice din program: aprox 85 USD/ persoană 
- Bacșișuri pentru ghizii și șoferii locali: 5 USD/ persoană/ zi 
- Excursie cu prânz inclus la Marea Moartă: 25 Euro/ persoană 
- Excursie în deșertul Wadi Rum: 45 Euro/ persoană 
- Excursie cu barca pe Marea Roșie: 25 Euro/ persoană 
- Supliment demipensiune (7 cine): 79 Euro/ persoană 
- Pachet PREMIUM – 3 excursii opționale și supliment demipensiune (7 cine): 149 Euro/ persoană   

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 28.12.2019 7 699 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 28.12.2019 7 849 EUR  

 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 
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