
 

 



 

  

 

 

1.Gün (18.04.2022) ISTANBUL - AMMAN  13:45 – 16:00 

 
Bugün sabah 10:00’da Istanbul havalimanı Ejder Turizm kontuarında rehberimiz ve Ejder Turizm 

yetkilileri ile buluşuyoruz ve Royal Jordan havayollarının direkt seferi ile hareket ediyoruz. Öğle saatlerinde 

yerel saat ile gece 16:00’da Amman’a ulaşıyoruz. Pasaport işlemlerinin ardından Rehberimiz ve özel 

aracımız ile buluşmamızın ardından şehir turumuza başlıyoruz. Amman, Roma gibi 7 tepe üzerine 

kurulmuş olup günümüzde en az 19 tepeyi kaplıyor. Turumuz esnasında göreceğimiz bazı yerler; Amman 

Kalesi & Amman Antik Roma Amfi Tiyatrosu, Amman Citadel, I. Kral Abdullah Camii, Wakalet Caddesi’dir. 

Şehir turumuzun bitiminde serbest zamanımız olacak. Geceleme Amman’da otelimizde. 

 

2.Gün ( 19.04.2022 ) MADABA – NEBU DAĞI – LUT GÖLÜ 

 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından ve Madaba şehrine hareket ediyoruz. Madaba’ya varışımızın 

ardından şehir gezisine başlıyoruz. Madaba Ürdün’ün en önemli şehirlerinden biri olup başkent Amman’a 

35km uzaklıktadır. Hem çok eski bir yerleşim bölgesi olması hem Kudüs’e yakınlığı hem de Müslüman 

ve Hristiyanların bir arada yaşaması sebebiyle oldukça dinamik ve renkli bir yapıdadır. Madaba’dan 

Filistin  ve kutsal toprakları uzaklardan görebileceğiz. Gezimizde meşhur Madaba Mozaikleri’ni , Hz. 

Musa’nın kutsal toprakları ilk gördüğü yer olduğu varsayılan Nebo Dağı’nı göreceğiz. Öğle yemeğimizi 

turumuz esnasında yerel bir restorantta alacağız. Ardından Dünya’nın en alçak noktası olan Ölü Deniz ( 

Lut Gölü )’ne gidiyoruz. Lut Gölü deniz seviyesinin yaklaşık 430 mt altındadır. Burada yüzme molası 

vereceğiz ve serbest saatlerimiz olacak. Turumuzun ardından Wadi Musa bölgesine otelimize transfer 

oluyoruz. Geceleme Petra’da otelimizde.  

 

 

 

 



 

  

3.Gün ( 20.04.2022 ) PETRA  

 
Otelimizde alacağımız kahvaltının ardından Dünya'nın yedi harikasından biri olan Petra Antik kentini 

ziyaret edeceğiz. M.Ö Afrika Ön Asya Avrupa ticaret Yolu üzerinde bulunan ve İndiana Jones filmiyle tüm 

dünyada ün kazanan efsane tarihi yapıların bulunduğu bir şehirdir. Hz.Musa'nın asası ile su çıkarttığı yer 

olarak bilinen Petra UNESCO miras listesi içinde yer alıyor. Kervanların geçiş güzergahında yer alan Petra; 

Nebati Uygarlığı döneminde yapılmış, Kraliyet mezarı, Hazine Yolu, Antik Su Yolu gibi tarihi eserlere sahip. 

Vadi boyunca doğa harikası dar yollarda yürüyüp şehri keşfediyoruz. Pembe, kırmızı, sarı ve turuncu 

kayaların renginden dolayı “Pembe Şehir” olarak da bilinen bu muhteşem şehri gezimizin ardından 

otelimize transfer oluyoruz.  Akşam yemeğini otelimizde alacağız. Sonrasında Gizemli Antik kent Petra’nın 

insanı büyüleyen güzelliğine gece tanık olmak için 1,800 mum ile aydınlatılmış halini görmeye gidiyoruz. 

Bu eşsiz deneyim unutulmayacaklar listenizde ilk sıraya oturacak.  Kırmızı kum taşı kayalıklarından dolayı 

Pembe Şehir olarak adlandırılan Petra, gece mum ışığında kıpkırmızı görünüyor. Çöl karanlığında 

yıldızların enfes görüntüsü sizleri büyüleyecek. Gece ilerleyen saatlere kadar bu deneyimi yaşayıp 

otelimize dönüyoruz. Geceleme Petra’da otelimizde. 

 

4.Gün ( 21.04.2022 ) AKABE  

 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından özel aracımız ile Akabe şehrine hareket ediyoruz.  

Varışımızın ardından Ürdün’ün Kızıldeniz’deki tek liman kent olan Akabe (Aqaba) gezilerimizi yapmak 

üzere yola çıkıyoruz. Deniz kıyısındaki şehirde gezimizde rehberimizden bölge ile ilgili bilgiler alıyoruz. 

Burada Kızıl Deniz’de bir tekne turumuz olacak. Yaklaşık 2 saatlik tekne turumuzun ardından serbest 

saatlerimiz ve öğle yemeğimiz olacak. Sonrasında otelimize transfer oluyoruz Geceleme Aqaba’da 

otelimizde. 

 

5.Gün ( 22.04.2022 ) WADI RUM  

 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltının ardından. Rum Vadisi (Wadi Rum) ü görmek üzere yola çıkıyoruz. 

Rum Vadisi kumtaşı ve granit kaya içinde oluşmuş bir vadidir. Ürdün'deki en büyük vadidir. 4x4' jeep turu 

ve deve gezisi’de yapacağımız çöl içinde ilginç coğrafi şekiller, eski kervan yolları, eşsiz doğa oluşumlarını 

göreceğiz. Ürdün eşsiz ve meşhur çöl manzaralarını burada doyasıya deneyimleyip 

fotoğraflayabileceksiniz. Akşam yemeğimizi konaklayacağımız çadır kampında alacağız. Serbest 

saatlerimiz olacak. Geceleme Wadi Rum’da çölde çadır kampında. 

 

6.Gün ( 23.04.2022 ) AMMAN – ISTANBUL 17:00 – 19:30 

 
Bugün erken saatlerde dönüş uçuşumuzu gerçekleştirmek için Amman havalimanına transfer oluyoruz. 

Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçuştaki yerlerimizi alıyor ve yolculuğa başlıyoruz. Akşam saatlerinde 

ülkemize varıyoruz. Anılarla dolu bir turumuz daha sona eriyor.  

 

 

 



 

  

 

 

Ücrete Dâhil Hizmetler 

 

 Royal Jordan Havayolları direkt seferi ile Amman’a ekonomi sınıf gidiş dönüş uçak 

biletleri 

 Programda yer alan müze ören yeri giriş ücretleri ve yerel rehberlik hizmeti 

 Türkçe rehberlik ve seyahat sağlık sigortası 

 3* ve 4* otellerde 4 gece oda kahvaltı & Wadi Rum çadır kampında 1 kahvaltı ve 

akşam yemeği dahil konaklama  

 Bölgedeki havalimanı ve diğer transferler. 

 Programda yer alan öğle ( 2 )  ve akşam yemekleri ( 2 )  

 Wadi Rum’da 2 saatlik jeep turu ve deve gezisi 

 Aqaba Körfezinde 2 saatlik tekne turu 
 

  

 

Ücrete Dâhil Olmayan Hizmetler 

 

 Programda açıkça belirtilmeyen Öğle ve Akşam yemekleri 

 Dahil yemeklerde alınan içecekler 

 Kişisel harcamalar. 
 Yurt dışı çıkış harcı ( 150 TL ) 

 Ürdün ülke giriş ücreti ( -60 USD- varışta havalimanında ödenir )  

 Bölgede talep edilmesi halinde yapılacak olan PCR test ücretleri 

 Türk tur lideri ve bölgedeki local rehberler dahil, tüm servis veren 

personeller için bahşiş ücretleri. ( 50 USD Buluşma günü havalimanında 

toplanır ve rehberinize teslim edilir, artan bir meblağ olması durumunda 

son gün gruba ikram yapılır. )  
 

 

  

 


