JORDANIJA su poilsiu prie Negyvosios jūros 4* viešbutyje
Grand East Hotel – Resort & Spa (5d./4n.)
1 diena








Susitikimas Vilniaus oro uoste.
Skrydis: Vilnius (~15:45) – Amanas (~18:40).
Atvykstame į Amaną.
Pervežimas iki Grand East Hotel – Resort & Spa 4* viešbučio.
Įsikūrimas viešbutyje.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

„Grand East Hotel - Resort & Spa“ - šeimyninis viešbutis, įsikūręs Negyvosios jūros pakrantėje, mažiau
nei valandą nuo Jordano sostinės Ammano ir 12 kilometrų nuo Jėzaus Kristaus krikšto vietos.
Didžiojoje teritorijoje yra 5 atviri ir 3 uždarieji baseinai su gėlo vandens ir vandens čiuožyklomis, taip pat
sūkurinė vonia. Sporto mėgėjams viešbutis mielai siūlo treniruoklių salę, paplūdimio tinklinio ir mini futbolo
aikštelę. Vaikams, yra skirta žaidimų aikštelė su čiuožyklomis ir sūpynėmis. Viešbutyje yra gerai įrengtas
atskiras smėlio paplūdimys, su paplūdimio rankšluosčiais, skėčiais ir saulės gultais. Visame komplekse veikia
nemokamas belaidis internetas. Viešbučio restorane patiekiami savitarnos pusryčiai, kuriuos sudaro tiek
vietinės, tiek tarptautinės virtuvės patiekalai.
Kambariuose yra: oro kondicionieriai, plokščiaekraniai televizoriai su palydovine televizija, vonios kambariai
ir balkonai su vaizdais į jūrą, sodą arba baseiną.
2 diena



Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros arba ekskursinė išvyka į Amaną.(papildomas mokestis 49 €/asm. + įėjimo bilietai).
(Minimalus turistų skaičius - 15 žmonių.)
Laisvas laikas po ekskursijos.
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.






Amanas yra Jordanijos ir senosios Biblinės Amono karalystės sostinė. Kaip ir senoji Roma, miestas
pastatytas ant 7 kalvų, kurios atsispindi valstybės vėliavoje septynių ašių žvaigždės pavidalu. Išvykos metu
pamatysime Jebel Al-Kalaa citadelę - senovės Amono centrą ir šiandieninį Amaną. Karališkasis Husseino
automobilių muziejus, kuriame yra retų automobilių modelių, nuo 20-ųjų iki moderniausių modelių.
3 diena







Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros arba pageidaujantiems siūlome ekskursinė išvyka „Madabą, Nebo kalną ir Jordanijos
upė“. (papildomas mokestis 59 €/asm. + įėjimo bilietai). (Minimalus turistų skaičius - 15 žmonių.)
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.

Lankome Madabą ir Nebo kalną – vieną iškiliausių piligrimų centrų nuo ankstyvosios krikščionybės laikų.
Pasak Senojo Testamento, ant Nebo kalno, dar vadinamo Pisga (hebr. )פ ְסגָּה,
ִּ
užkopęs Mozė ir pažvelgęs į
pažadėtąją žemę. Šiame kalne Mozė buvo tariamai palaidotas paties Dievo, todėl jo kapavietė nėra žinoma.
Kalno viršūnėje yra IV a. Mozės bazilikos liekanų, išlikusios grindų mozaikos. Dabar pastatytas naujas
statinys, saugantis vertingą paveldą. Taip pat pastatytas varinių gyvačių kryžius, sukurtas italų architekto
Giovanni Fantoni. Iš priešais šventyklą esančios aikštės atsiveria didingas vaizdas į visą Jordano upės slėnį ir
Negyvąją jūrą, už kurios rūke boluoja Betliejaus ir Jeruzalės stogai.
Vyksite į Madabą, gyvuojančią jau 3 500 metų ir garsėjančią senomis mozaikomis. Žinomiausia mozaika –
pats seniausias Šventosios Žemės žemėlapis, menantis imperatoriaus Justiniano laikus. Pagrindinė lankomoji
vieta yra Jeruzalės ir kitų šventų Rytų vietų bizantiškas mozaikos žemėlapis. Tai išskirtinis VI a. kūrinys Šv.
Jurgio bažnyčioje, kuri priklauso šiuolaikinei graikų ortodoksų bažnyčiai.
Išvykimas į Jordano upę. Krikščionys visame pasaulyje laiko Jordano upę šventą, nes pagal Evangeliją joje
pakrikštė Jėzų Kristų. Ilgą laiką buvo ginčų dėl to, kokioje šiuolaikinės valstybės teritorijoje buvo pakrikštytas
Jėzus, ir 2000 m. Vatikanas oficialiai pripažino, kad tai - Wadi al-Hararv miestas, Jordanijoje.
4 diena



Pusryčiai viešbutyje.
Poilsis prie jūros arba pageidaujantiems siūlome ekskursinė išvyka į Džerašą. (papildomas mokestis 59
€/asm. + įėjimo bilietai). (Minimalus turistų skaičius - 15)
Sugrįžtame į viešbutį.
Poilsis.
Nakvynė viešbutyje.





Džerašas (Jerash) – seną romėnų miestą šiaurinėje Jordanijoje netoli Zarkos upės. Dažnai Džerašas
vadinamas Rytų Pompėja. Tai geriausiai išlikęs romėniškas miestas už Italijos ribų, galbūt antras po Efezo
Turkijoje. Pirmoji gyvenvietė vadinosi Gašu, vėliau pervadinta graikų Gerasa. Jėzaus laikais buvo vienas
svarbiausių Dekapolio miestų, kuris suklestėjo I a. antroje pusėje. Trajanas nutiesė kelius į miestą, o
imperatoriaus Adriano apsilankymo garbei 129 m. pastatė didingą Adriano arką. Hipodrome buvo 15 000
vietų. Miesto sienos ir vartai pastatyti IV a. imperatoriaus Konstantino, taip pat ir Ovalinė aikštė. II a.
Dionizo šventykla buvo paversta Katedra. Gražus dekoras likęs Nimfų fontano, puikiai išsilaikęs šiaurinis
teatras su 1600 vietų. Čia galima išgirsti jordaniečių dūdmaišių grojimą ir būgnus. Artemidės šventyklos
kolonos stovi iki šių dienų atlaikiusios žemės drebėjimus ir karus. Kryžininkų laikais senovinio miesto liekanos
buvo naudojamos jų tvirtovių statybai. Kiek toliau galima aplankyti bizantiškų bažnyčių likučius su grindų
mozaikomis, tai šv. Jono Krikštytojo ir medikų globėjų Kosmos ir Damijono bažnyčios.
5 diena






Pusryčiai viešbutyje.
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į oro uostą.
Registracija į skrydį.
Skrydis: Amanas (~12:10) – Vilnius (~17:05).






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus, Kauno
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

