
Orta Doğu'nun kurtarılmış bölgelerinden biri olan Ürdün, kutsal toprakları, şehirleri ve 
kültürü bölgedeki en farklı ülkelerden birisi. Paleolitik dönemden günümüze zengin 
kültürü, mimarisiyle her göreni etkileyen Ürdün'e Patika'ya özel birkaç ayrıntı da 
ekledik!

Karşılaşmayı beklemediğiniz güzelliklerle, insanlarla ve bir kültür ile tanışacağınız, 
uçsuz bucaksız Mars'ı andıran çöllerde kalıp, Petra'nın gizemli yollarını takip 
edeceğimiz, mercan resiflerinde yüzeceğimiz, Ölü Deniz, Wadi Mujib gibi dünyanın 
sayılı doğal güzelliklerini göreceğimiz Ürdün bizi bekliyor! 

 ÜRDÜN
19  - 24 Nisan 2019

Tur lideri: Zeynep Kabadayıoğlu

HER ŞEY DAHİL
1790 USD



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER

• Türk Hava Yolları ile İstanbul-Amman, Akabe-
İstanbul ekonomi sınıfı gidiş dönüş havayolu 
ücreti

• Dış hat havalimanı vergileri
• 4 gece programda ismi belirtilmiş otellerde 2 

kişilik odalarda oda/kahvaltı konaklama
• Havaalanı / Otel / Havaalanı transferleri
• Özel otobüs ulaşımı
• Wadi Mujib’de kanyoning deneyimi
• Petra Antik Kenti gezisi
• Wadi Rum’da 4x4 araçlarla çöl safarisi
• Kızıldeniz’de tekne turu
• Programda belirtilen tüm geziler ve aktiviteler
• Programda belirtilen tüm müze, milli park ve 

ören yeri giriş ücretleri
• 4 öğlen yemeği
• 4 akşam yemeği
• Tüm bahşişler (Gezi boyunca şoför ve rehber 

için bahşiş toplanmayacaktır)
• Yurtdışı çıkış harcı
• Zorunlu seyahat sigortası
• Seyahatimizde hiçbir ekstra tur satışı yoktur.

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

• Kişisel ihtiyaçlar
• Alkollü/Alkolsüz içecekler
• Çamaşır hizmetleri
• Telefon aramaları
• Fazla bagaj ücretleri

KONAKLAMA
AMMAN

2 Gece
Belle Vue

Hotel

WADI RUM
1 Gece

Hasan Al 
Zawaideh 

Martian Domes

PETRA
1 Gece

Mövenpick 
Nabatean Castle

UÇUŞLAR: 
Gidiş:    TK 812 19 NİSAN  IST>AMM  Kalkış: 21.00 Varış: 23.55                      
Dönüş:  TK 819 24 NİSAN  AQJ>IST    Kalkış: 01.45 Varış: 04.20  



     19 Nisan Cuma günü 18:00’da Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz, kısa bir uçuşun 
ardından ise gece 00:00 gibi Ürdün'ün başkenti Amman’dayız. Havalimanından doğruca 
şehir merkezindeki otelimize geçiyoruz, ertesi gün ve Ürdün'ün geri kalanı için dinlenmeye 
çekiliyoruz.

1. GÜN
19 Nisan 2019 İstanbul - Amman



 

     Kahvaltının ardından Amman’ı keşfetmek için otelimizden ayrılıp şehir turuna başlayacağız. 
Rainbow Street, Roma Tiyatrosu, şehir merkezi, Citadel gibi görmeden dönülmemesi gereken 
yerleri görüp, özlediğimiz nostaljik şehir dokusunu yaşayabileceğimiz Amman'da 
kaybolacağız!

 Öğle yemeğini ise salaş ama kraliyet ailesinin bile en sevdiği restoranlardan biri olan bir 
yerde yiyoruz. Öğleden sonra çarşılar, pazarlar, Amman'ın grafitileri ve yaratıcı insanları bizi 
şaşırtacak! Akşam yemeğini yine geleneksel Ürdün lezzetlerini tadabileceğimiz çok özel bir 
restoranda aldıktan sonra isteyenler ile Amman gece hayatını keşfetmeye çıkabiliriz!

Amman Şehir Turu2. GÜN
20 Nisan 2019



 Ölü Deniz
Wadi Mujib

3. GÜN
21 Nisan 2019

    Sabah kahvaltı sonrası Amman’dan ayrılarak Ölü Deniz’e doğru yola çıkıyoruz. 
Dünyanın en tuzlu doğal su kaynaklarından olan Ölü Deniz'e girmek başlı başına bir 
deneyim! Milattan Önce 70li yıllarda kurulan ilk sağlık resortundan günümüze mineralleri 
ile ön plana çıkan Ölü Deniz'in keyfini çıkardıktan sonra öğle yemeği için Madaba şehrine 
gidiyoruz. 

Daha sonra ise dünyaca ünlü kanyonlardan biri olan Wadi Mujib’de hem çok 
heyecanlı hem de çok farklı bir canyoning deneyimi gerçekleştiriyoruz! Akşam ise kutsal 
bölgelerden biri olan Wadi Musa'da kalıyoruz! Ama önce hem akşam yemeği hem de 
Ürdün yemeklerini öğrenmek için yemek atölyesine gidiyoruz! 



 Petra
Wadi Rum

4. GÜN
22 Nisan 2019

 Otelimizde yapacağımız kahvaltının ardından, otelimize de çok yakın olan Petra’ya 
doğru yola çıkıyoruz. Bugün antik dönemler için mühendislik harikası sayılabilecek 
kanalları, barajları, yapıları ile kendine hayran bırakan Petra'da gezerken dönemin yaşamı 
hakkında da bol bol bilgi sahibi olabileceğimiz. Hazine, manastır, meydan gibi Petra'nın 
öne çıkan yapıları yürüyüşümüzde! Daha sonra yine Petra'da aldığımız öğle yemeğinden 
sonra ise Wadi Rum’a doğru yola çıkıyoruz. Bu gece çölde Mars'tan ilham alınarak yapılan 
otelimizde kalıyoruz! Akşam yemeği ise çöl hayatına özel, toprakta pişiriliyor! 



 
WADI 
RUM5. & 6. GÜN

23-24 Nisan 

Çölde yıldızların altında çıplak gözle samanyolunu görebildiğimiz bir gecenin 
ardından bu sefer çölü gündüz gözü ile görmek için araci araçlarına atlıyoruz ve bu 
uçsuz bucaksız kızıl kumlar ile dolu çölü keşfediyoruz! "Çölde olma" hissi tamamen 
içimize işlendikten sonra ise öğle yemeği için bir diğer şehrimiz Akabe'ye gidiyoruz. 
Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır'ın tam ortasındaki bu şehirde bizi snorkel yapmak ve 
akşam yemeği için bir de teknemiz bekliyor! Daha sonra ise gece uçağı ile 
Akabe'den İstanbul'a dönüyoruz



• Patika.Travel doğal afet gibi nedenlerden dolayı programda değişiklik yapma hakkına 
sahiptir. 

• Yapacağımız aktivitelerin içeriğini ve sizleri zorlama durumuna dair fikir birliğine varmamız 
için, tansiyon, kalp yetmezliği, astım, kilo fazlası gibi sağlık sorunları olanların kayıt öncesi 
bu sıkıntılarını Patika.Travel ile paylaşmaları istenmektedir. 

• Gezimizin kontenjanı 20 kişiyle sınırlıdır.
• Ödeme seçenekleri ve kredi kart taksit imkanları için ödeme seçenekleri tablosunu 

inceleyebilirsiniz.
• İptal şartları için sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ 



ÖDEME BİLGİLERİ

KAYIT 1.Ödeme 2.Ödeme 3.Ödeme

700 USD 400 USD 400 USD 290 USD

* Kredi kartı ile yapılan ödemelerde tur ücreti 1820 USD dir
*Bonus özellikli tüm kartlara ve Miles & Smiles kartlarına
Önemli not: Taksitler çekim gününün Garanti Bankası satış kuruna göre TL'ye çevirilerek tahsil 

GARANTİ GARANTİ*

VADE FARKSIZ 2-3-4 TAKSİT

4.6% VADE FARKI İLE 5-6-7-8 TAKSİT

*Farklı taksit seçenekleri için info@patika.travel ile iletişme geçebilirsiniz.
* Turun başlamasına bir ay kala ödemenin tamamının yapılmış olması gerekmektedir.

Tüm sorularınız ve ön kayıt 
için:

Telefon: 0 542 234 37 77 

mailto:info@patika.travel
mailto:info@patika.travel

