
1. GÜN İSTANBUL / AMMAN / MADABA / MT. NEBO / KERAK / PETRA  07:55-09:10 

 İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Ejder Turizm kontuarlarında sabah saat 04:00’de 

buluşuyoruz ve check-in işlemlerinin ardından uçağımıza geçiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir uçuşun 

ardından Amman Kraliçe Alia Havalimanı’na varmış oluyoruz. Bagaj ve pasaport işlemlerinden sonra 

otobüsümüze biniyor ve ilk olarak Başkent Amman’ın 30 kilometre güneybatısında bulunan 

Madaba’ya varıyoruz. Burada Bizans ve Emevi mozaikleriyle karşılaşıyoruz. Burası aynı zamanda 

Büyük Kutsal Toprakların Bizans döneminden kalma büyük mozaik haritası ile tanınır. Madaba’da bir 

kilisenin zemininde 6. Yüzyıla ait olduğu düşünülen tarihin en eski mozaik haritasını göreceğiz. 

Madaba’nın bir simgesi olan ve dünyanın en gösterişli kilisesi ST George klişesine uğramadan 

geçilmez. Musa’nın kutsal toprakları ilk gördüğü yer olarak kabul edilen Nebo Dağı’nı ziyaret ediyoruz. 

Burada şanslıysak açık hava koşullarında uçsuz bucaksız Ürdün Vadisi ve Ölüdeniz gibi güzel 

manzarayı gördükten sonra yönümüzü güneye çeviriyor ve efsanevi şehir Petra’ya doğru devam 

ediyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonrası UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan, Nebatilerin 

kayıp başkenti ve yakın zamanın yedi harikası arasında kabul edilen gizemli kaya şehir Petra’ya 

varıyoruz.  

Konaklama HOTEL PETRA – SELLA vb. 

 

2. GÜN PETRA / WADİ RUM 

Otelde kahvaltının ardından Petra’nın girişine doğru ilerliyoruz. Kızıl kayalar ve dar geçitlerden oluşan 

bir kanyondan ilerleyerek Petra’nın simgesi olan metrelerce yükseklikteki kayaların içine oyularak 

yapılmış El-Hazine’ye ulaşıyoruz. M.Ö. 300’lü yıllarda kurulan, Romalıların da en önemli şehirlerinden 

birisi olan Petra zamanla önemini kaybederek unutulup gitmiş ve ancak 1800’lü yıllarda İsviçreli bir 

gezgin tarafından yeniden keşfedilmiştir. Roma Tiyatrosu ve Sütunlu Cadde’yi de ziyaret ettikten 

sonra Petra’dan ayrılmadan Siq el-Barid’i (Küçük Petra) görmeye gidiyoruz. Ziyaretçilerimiz bu kırmızı 

gül renginde taşlardan oyma evleri, tapınakları ve mağaraları yürüyerek deneimleme fırsatı 

bulacaklar. Daha sonra yönümüzü Wadi Rum’a (Ram Vadisi) çeviriyoruz. Ay Vadisi olarak da bilinen, 

UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan Vadi Rum’da ilk gecemizi geçirmek için kamp alanına 

geliyoruz. 

Konaklama: Wadi Rum – Oasis Luxury Camp vb. 

 

3.GÜN WADİ RUM / AKABE / AMMAN 

Çölde gün doğumu da bir başka olur. Rum vadisi gezimizden sonra 4 x 4 pikaplarımıza binerek sarıdan 

turuncuya, kahverengiden kırmızıya farklı renkleriyle, dağınık kaya ve kum yapılarıyla bir görsel şölen 

eşliğinde safari yapıyoruz. Zaman zaman molalar da vererek çölü ve çöldeki bedevi yaşamını 

hissediyoruz. Yaklaşık iki saat süren safari ardından Ürdün’ün liman ve sanayi şehri Akabe’ye 

geçiyoruz. Akabe şehrinde kısa bir tur attıktan sonra yine çok özel bir deneyim yaşayacağız. Altı cam 

bir tekne ile Kızıldenize açılacağız ve rengarek balıkları, muhteşem mercanları, Kızıldeniz’in berrak 

sularını seyredeceğiz. İsteyenler kendilerini Kızıldeniz’in sularına da bırakabilirler. Akşam Amman’daki 

otelimizde konaklayacağız. 

Konaklama HOTEL AMMAN - LA CASA vb. 

 



4. GÜN AMMAN / AL SALT / İSTANBUL  

Otelimizde kahvaltımızı yaptıktan sonra Tarihi çok eskilere dayanan ama aynı zamanda günümüzün 

modern bir şehri olan Amman’da Roma Tiyatrosu, Amman Kalesi, şehrin simgelerinden olan Kral 

Abdullah Camii, Hicaz demiryolu Amman İstasyonu TİKA MÜzesi ve yüksek binaları ile şehir merkezini 

göreceğiz. Ardından yaklaşık 45 km uzaklıktaki Salt şehrine geçiyoruz. Salt Osmanlı’nın Ürdün 

bölgesindeki merkezi olmuştur ve Türk izlerini taşır. Burada yaklaşık 300 şehidimizin bulunduğu TÜRK 

Şehitliği ziyaret ediyoruz. Salt şehrinin sokaklarını geziyoruz. Yuşa As. Makamı ve Şuayb As. kabrini 

ziyaret ettikten sonra Amman’a dönüyoruz. Biraz serbest zamandan sonra belirlenen saatte buluşup 

havalimanına geçiyoruz. 

5. GÜN İSTANBUL VARIŞ  

 

 

Fiyata Dahil Olan Hizmetler:   

 3 gece 4* otelde yarım pansiyon konaklama 

 Programda belirtilen transferler 

 Ejder Turizm Türkçe Rehberlik Hizmeti 

 Programda belirtilen yerlerde ödenen giriş ücretleri 

 Wadi Rum’da yapılacak olan 2 saatlik jeep safari 

 Akabe’de yapılacak olan 2-3 saatlik öğle yemekli bot turu 

 COVID kapsamlı seyahat sağlık sigortası 

 

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler: 

 Yurt Dışı Çıkış Pulu 

 Tüm şahsi harcamalar 

 Yerel bahşişler. 


