
Ürdün Turu yapmaya karar vermeden önce 2017 yıl ı  içinde gittik gördük 
ve Ürdün'ün sonsuz güzell iklerine hayran kaldıktan sonra sizler için 
Büyük Ürdün Turu yapmaya karar verdik. Tabi her zaman olduğu gibi en 
ucuz fiyat garantisi sunarak. En ucuz Ürdün turu yaparak 7 gece 
konaklama ve Ürdün'de gezilecek yerler l istesindeki her yeri 
göreceksiniz.  

BÜYÜK ÜRDÜN TURU 
21-28 NİSAN 2018  

AMMAN  

ÖLÜDENİZ  

WADI MUJIB  

PETRA  

WADI RUM  

AQABE  

1350 USD  

(çift kişil ik odada kişi başı konaklama)  

TÜM TURLAR, KAHVALTILAR, AKŞAM  YEMEKLERİ VE GİRİŞ ÜCRETLERİ 
DAHİL  

TUR ANKARA ÇIKIŞLIDIR!   

VİZESİZ TUR!  

EKSTRA TUR ÜCRETİ YOK!  

0554 959 82 00  NUMARALI TELEFONDAN İLETİŞİME 
GEÇEBİLİRSİNİZ…  

TEK KİŞİ KONAKLAMA TALEPLERİNDE EK ÜCRET 250 USD'DİR. 



 

ÜRDÜN TURU PROGRAMI 
1.GÜN / 21 NİSAN 2018 / CUMARTESİ  

Ankara Esenboğa Havalimanı dış hatlar terminalinde buluşma. Buluşma 
sonrası check- in işlemleri yapıl ıp Ankara - Amman uçuşunu 
gerçekleştiriyoruz. Amman havalimanından bizi alacak olan özel 
aracımıza binip otelimize transferimiz gerçekleşecek. Ve herkese ilk gün 
dinlenmek için serbest zaman.  

2.GÜN / 22 NİSAN 2018 / PAZAR  

Otelimizde kahvaltımızı yaptıktan sonra Jerash, Ajlun ve Umm Qais için 
ayrıl ıyoruz. Amman'a yalnızca 48 km mesafede bulunan Antik şehir 
Jerash dünyanın en iyi korunmuş Roma şehirlerinden bir tanesidir. 
Roma dönemine ait tiyatro, tapınaklar ve sütunlarla donatılmış caddeleri 
görüp kısa bir tarihi yolculuk yapacağız. Jerash gezimizin hemen 
ardından 21 km uzaklıktaki Aclun şehri için yine yola koyu lup bu sefer 
Selahaddin Eyubi döneminde Kudüs'ü Haçlı saldır ı larına korumak 
amacıyla yapılmış olan Aclun kalesini göreceğiz. 378 metre deniz 
seviyesinden yüksekte olan Umm Qais için 55 km daha kuzeye yol 
alacağız.  Umm Qais sunduğu manzarası i le nefes kesmektedir. Umm 



Qais Yarmouk nehri, Tiberias gölü, İsrail  ve Suriye manzarası sunan 
tarihi bir bölgedir.  

Konaklama ve akşam yemeği Medeba bölgesinde.  

3.GÜN / 23 NİSAN / PAZARTESİ  

Medeba bölgesi ölüdenizi yanı Lut gölü ve Nemo dağı i le ünlüdür.  

Ölüdeniz deniz seviyesinden 427 metre aşağıda olup dünyanın da en 
çukur noktası olma özell iğine sahiptir. Göldeki tuz oranı % 32.4 
olduğundan suyun kaldırma gücünü varın siz düşünün! Tuz oranının çok 
yüksek olmasından dolayı gölde hiçbir canl ı yaşamamaktadır. Sahilde 
kaya ların tuz kapladığını görmek mümkündür. Ürdün’ün Petra’dan sonra 
en çok turist çeken noktası olduğunu söyleyebil iriz. Kahvelerimizi, 
dergilerimizi al ıp hep beraber su üstünde keyif yapacağız. Nemo dağı 
Hz.Musa'nın mezarına ev sahipliği yaptığı için çok önemli bir yere 
sahiptir. Bölgedeki gezil ip görülecek yerleri gezdikten sonra Nemo 
dağına çıkıyoruz.  

Konaklama ve akşam yemeği Ölüdeniz'deki otelimizde.   

4.GÜN / 24 NİSAN 2018 / SALI  

Wadi Mujib Wadi Rum gibi bir çöl değildir. Burası bildiğiniz bir vadidir. 
Ve vadi içindeki yarıktan kanyon suyu akmaktadır. Bugün diğer günlere 
göre daha aktive ağırl ıkl ı geçecektir. Wadi Mujib içinde trekking 
macerası i le unutulmaz anlar yaşayacaksınız. Ürdün turumuzun bir artıs ı 
da diğer Ürdün Turlarına artı olarak Wadi Mujib'deki trekking turumuzun 
dahil edilmesidir.  

Konaklama ve akşam yemeği Petra bölgesindeki otelimizde.  

5.GÜN / 25 NİSAN 2018 / ÇARŞAMBA  

Sabah kahvaltı sonrası yerel rehberimiz eşliğinde Petra Antik Kentine 
giriş yapıyoruz. Nebati lerin Petra şehri, medeniyetten uzak Shara 
dağlarının ortasında bulunmasına rağmen geçmişte eski Mezopotamya 
ve Mısırı  bağlayan ana ticaret yolunun önemli bir parçasıydı. Nebati 
tüccarlar zenginleşmiş ve buraya şatafatlı ön cepheleriyle taştan bir 
şehir inşa etmişlerdir. Sürekli değişen renkleriyle büyülü bir yer olarak 
kalmıştır. Petra’nın yerini benimseyen tek medeniyet sadece Nebati ler 
değildi elbette. Petra aynı zamanda Roma ve Bizans’tan büyüleyici 
kalıntı lara da ev sahipliği yapmaktadır. Petra'daki gündüz turumuzu 
tamamladıktan sonra otelimizde akşam yemeğimizi yiyoruz ve akşam 



ışıklar i le süslenmiş Petra kentini tekrar ziyaret edip bu şehrin hem 
gündüz hem gece atmosferini görmüş oluyoruz. Ayrıca gündüz 
gerçekleştirecek olduğumuz Petra kentinde kısa süreli at sürüşü de 
turumuza dahi ldir.  

Konaklama Petra'da.  

 

6.GÜN / 26 NİSAN 2018 / PERŞEMBE  

Petra'daki otelimizde kahvaltı sonrası check -out yaparak Wadi Rum için 
yola çıkıyoruz. Yüksek tepeleri, kumlu vadileri ve kırmızı dik 
kayalıkları  Wadi Rum  bölgesini açık çölden ayırmaktadır. Rum 
Vadisi’nin dağ çöl leri Bedevil ik olarak bil inen eşsiz bir göçebe Arap 
kabilesi kültürüne ve türüne az rastlanan bir ekosisteme ev sahipl iği 
yapar.  



 

Uzak geçmişte günümüz Ürdün topraklarını oluşturan bölge birbirini  
takip eden ve kumtaşı toprakları oluştu ran hareketlenmelere maruz 
kalmıştır. Depremler, yağmur suları i le kayalardan süzülen ve kum yüklü 
aşındırıcı rüzgarlar bir erozyon sürecine yol açmıştır. 700 metre 
kalınlığında kumtaşı katmanlarının çatlaması üzerine başlayan süreç 
Rum Vadisi ve Disi kanyonlarını ve koridorlarını oluşturmuştur. Wadi 
Rum'ı yakından görmek için en güzel noktalara jeep safari 
gerçekleştireceğiz.  

Konaklama ve akşam yemeği Wadi Rum'daki bedevi kampında.  

 

7.GÜN / 27 NİSAN 2018 / CUMA  

Wadi Rum'dan ayrı l ıp tüm günü Aqabe şehrine ayırdık. Ürdün'e kadar 
gelip denize kıyısı olan küçük şehir Aqabe'de gezilecek her yere ayak 
basıp Ürdün'de gezmedik yer bırakmayacağız. Aqabe günlük turun 
ardından özel aracımızla Amman için yola çıkıyoruz.  

Konaklama ve akşam yemeği Amman'daki otel imizde.  



 

8.GÜN / 28 NİSAN 2018 / CUMARTESİ  

Kahvaltı sonrası check -out iş lemlerini tamamlayıp saat 15:25'deki 
Amman - Ankara uçağı için havalimanına transferimiz gerçekleşecek.  

UÇUŞ SAAT VE GÜNLERİ  

21 Nisan 2018 Ankara-Amman 12:50-14:45  

28 Nisan 2018 Amman-Ankara 15:25-17:20  

 

 

 

 



ÜRDÜN TURU OTELLERİ 
Amman - 3 gece - Olive Hotel  

 

Ölüdeniz - 1 gece - Ramada Resort  

 

Petra - 2 gece - Seven Wonders Hotel  

 

 

 

 



Wadi Rum - 1 gece - Rahayeb Camp  

 

ÜRDÜN TURU FİYATA DAHİL OLANLAR 
Tüm transferler  

Tüm Konaklamalar  

Tüm kahvaltı ve akşam yemekleri  

Tüm giriş ücretleri  

Petra Antik Kentinde at sürüşü  

Wadi Rum Jeep Safari  

Türkçe rehberlik hizmeti  

ÜRDÜN TURU FİYATA DAHİL OLMAYANLAR 
Yurtdışı çıkış harcı (15 TL)  

Rehberlik Ücreti (75 USD)  

Öğle yemekleri  

Tüm kişisel harcamalar  

 


