Jordanijos gamtos lobiai
Programa
1 DIENA
Vakare atskrisime į Amano oro uostą. Susitvarkysime sienos kirtimo formalumus ir susitiksime su
gidu, kuris lydės mus šios istorinės kelionės metu po Jordaniją. Atvyksime į viešbutį Amane arba
Medaboje, kur ir nakvosime.
2 DIENA Džarašas – Amanas
Pusryčiaujame viešbutyje. Vyksime į Džarašą. Tai vienas geriausiai pasaulyje išlikusių senovės
romėnų miestų. Jau daugiau nei 6500 metų čia maišosi graikų, romėnų bei rytų arabų tradicijos,
kas atsispindi unikalioje miesto architektūroje. Čia patirsite itin gausią religijų, kalbų ir žmonių
įvairovę, pasijusite tikrais pasaulio piliečiais. Senasis miestas turi daug ką parodyti, tiek įspūdingas
šventyklas ant kalvų, grįstas gatveles, nuvedančias į senoviškus teatrus, pirtis ir kolonadas. Šiame
sename, kosmopolitiniame mieste ir papietausime. Keliausime į Aljuno miestą Jordanijos šiaurėje.
Tai itin žalia ir derlinga vietovė, tikras kontrastas visą supančiai dykumai ir pilna natūralių gamtos
stebuklų. Šį miestą nuo kalvos viršūnės stebi senoji Aljuno tvirtovė, pastatyta XII amžiuje apginti
miestą nuo kryžiuočių – ją galėsime apžiūrėti iš arčiau. Toliau keliai mus ves atgal į Amaną –
Jordanijos sostinę, kurioje susipina senovės istorija su modernia civilizacija. Šis miestas yra itin
senas, Biblijoje minimas kaip Rabbah Ammon, o romėnų vadintas Filadelfija. Pasigrožėsime
senosiomis miesto įžymybėmis, aplankysime citadelę, gubernatoriaus rūmus bei leisimės po jaukias,
vinguriuojančias senamiesčio gatveles ir pasijusime miesto gyvenimo dalyviais. Čia taip pat bus
proga paragauti tradicinių patiekalų jaukiuose restoranėliuose ir gatvės maisto kavinėse, o
norintiems ilgiau atsiminti šį unikalų miestą rekomenduojame aplankyti suvenyrų krautuvėles. Po
įspūdžių naujoje šalyje vakarieniausime ir nakvosime viešbutyje Amane arba Madaboje.
3 DIENA Madaba – Nebo kalnas – Betanė – Negyvoji jūra
Pusryčiausime viešbutyje. Pirmoji mūsų stotelė Levanto krašte bus Madaba – mozaikų miestas. Čia,
Šv. Jurgio bažnyčioje saugomas vienas iš krikščioniškųjų turtų – Šventosios žemės žemėlapis,
sudėliotas iš mozaikos. Tai itin preciziškas darbas, sukurtas V amžiuje po Kr. ir iki šių dienų išlikęs
testamentas uoliam krikščionių tikėjimui. Pradėsime kelionę po biblijines vietas ir pirmiausia ką
aplankysime bus Nebo kalnas. Šio kalno viršūnėje, Mozei Dievas parodė kelią į Pažadėtąją žemę jo
tautai. Deja, Mozė niekada nepasiekė šios žemės, o mes tegalime įsivaizduoti žemę, kurią jis matė,
žvelgdami į kvapą gniaužiančią panoramą nuo Nebo viršukalnės: pamatysime Jordano upę, Jericho
miestą, o labai giedrą dieną – ir Jeruzalę. Nusileidę nuo kalno aplankysime Betanę – vietą prie
Jordanijos upės, kurioje Jėzus Kristus buvo pakrikštytas. Baigę gėrėtis dykuma ir biblinėmis
istorijomis, vyksime pailsėti prie Negyvosios jūros – žemiausio pasaulio žemės taško, net 430 metrų
žemiau jūros lygio. Čia turėsime galimybę išsimaudyti ir savo kūnu išbandyti jūros druskas,
mineralus ir mikroelementus. Vakarieniausime ir ilsėsimės viešbutyje prie Negyvosios jūros.
4 DIENA Kerak – Petra
Pusryčiausime viešbutyje. Išvyksime į vieną paslaptingiausių ir įspūdingiausių pasaulio vietų –
Petrą. Važiuosime pro stulbinantį Wadi el Mujib kanjoną, kuris mus nuves prie Kerak. Čia
aplankysime 1142 metai pastatytą, karų ir laiko užgrūdintą Kerak pilį – buvusią kryžiuočių tvirtovę.
Apžiūrėsime šią pilį tiek iš impozantiškos išorės, tiek iš vidaus, kur mus pasitiks tvirti, arkinių
konstrukcijų kambariai, menantys XII amžių. Vėliau, atvykę į Petros miestą, apsistosime viešbutyje,

vakarieniausime ir nekantriai lauksime rytojaus, kai galėsime pamatyti vieną iš žmonijos sukurtų
stebuklų. Labiausiai nuotykių ištroškę keliautojai turės galimybę keliauti į Petros miestą naktį ir
pasigėrėti ja žvaigždėto dangaus ir žvakių šviesų fone.
5 DIENA Petra – Wadi Rum dykuma
Šiandien laukia nuotykių ir veiksmo kupina diena. Aplankysime dvi įspūdingiausias vietas
Jordanijoje – Petrą ir Wadi Rum dykumą. Pusryčiausime viešbutyje ir anksti ryte, kol dar nėra
kaitinančios saulės ir daug žmonių, pradėsime kelionę po nepakartojamą Petrą. Šis miestas,
išskaptuotas raudono smiltainio uolose, buvo pastatytas klajoklių Nabatėjų, kurie mokėjo
prisijaukinti dykumą. Nabatėjai įkūrė Petrą dėl jos patogios pozicijos šalia prekybos kelių, tačiau ne
prekyba garsina Petrą kaip vieną iš septynių naujųjų pasaulio stebuklų. Tai šios vietos architektūra,
vandens išgavimo inžinerija, siauri laiptuoti takai, anksčiau vedę pirklius ir klajoklius per pavojingą
dykumą ir didingi istorinių šeimų nekropoliai ir kapai-šventyklos. Petros rūmus pasiekti galima tik
perėjus kvapą gniaužiantį Sik tarpeklį, kuriuo beduinai atklysdavo apsistoti Petros menėse ir
apsisaugoti nuo žvarbių dykumos vėjų. Taip pat turėsite galimybę nujoti šiuo tarpekliu ant žirgo. Tai
bus ištvermės reikalaujanti diena, tačiau šis istorijos perlas jus sužavės savo didybe. Turėsime laiko
trumpiems pietums ir toliau keliausime į Wadi Rum - Mėnulio slėnį – kuris laukia mūsų įkaitęs
nuolatinėje saulėje. Šis slėnis buvo išskaptuotas vėjo ir kitų gamtos jėgų uolose, taip sukuriant
mistišką, ne šio pasaulio vaizdą. Šią raudono smėlio dykumą su vėjo suformuotomis uolomis
įdomiausia patirti yra keliaujant visureigiais, būtent kuriais mes ir važiuosime atvykę į Wadi Rum
stovyklavietę. Važiuodami pro uolas, nepraleiskite progos paieškoti raižinių ir piešinių uolose,
paliktų tūkstantmečius čia gyvenusių ir keliavusių klajoklių. O tikrąją dykumos dvasią patirsime
vakarodami po žvaigždėtu dangumi. Turėsime visą naktį tyrinėti dangų ir patirti nežemišką
dykumos tylą, nes vakarieniausime ir nakvosime stovyklavietėje Wadi Rum slėnyje
6 DIENA Akaba ir Raudonoji jūra
Pusryčiausime dykumoje. Atsisveikinsime su šia magiška vieta ir iškeliausime link kurorto prie
Raudonosios jūros. Maudynės, šiltas vanduo, saulė – viskas ko reikia tikram atokvėpiui. Vakare
išvykimas į oro uostą. Skrydis į Vilnių.

