Izrael in Jordanija, 10 dni
Hoteli 3*-4*, polpenzion
–
–
–

Jezusovo rojstno mesto Betlehem
zlijte se s Petro, enem najlepših kotičkov sveta
kontrast rožne puščave Rum in modrine Rdečega morja

17.09.2022 do 26.09.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Obljubljena dežela Izrael, zibelka starodavnih civilizacij, in njegova prestolnica Jeruzalem,
ki je stičišče treh največjih monofizitskih verstev, je bila od nekdaj tudi zaradi svoje lege na
stičišču treh kontinentov, eno od osrednjih kulturnozgodovinskih prizorišč. Sveta dežela na
vsakem koraku razkriva neizmerno bogastvo zgodovine, ki jo poživlja tudi njena razgibana
geografska podoba.
Jordanija – dežela biblijskih mest , ujeta med dramatične kanjone in reke. Dežela bogate
preteklosti in živahne sedanjosti – pravi biser Bližnjega vzhoda.Jordanija slovi po izjemni
naravi, njeno ozemlje je povezano tudi z mnogimi svetopisemskimi dogodki.
Doživite današnji pisani arabski vsakdan na bazarjih, v čajnicah, ozkih uličicah …

1. dan LJUBLJANA – AMMAN. . Zbor v Ljubljani in vožnja do bližnjega letališča. Od koder
poletimo proti Ammanu. Namestitev v hotelu. Večerja in nočitev. (letalo, H*, V)
2. dan AMMAN – MASADA – QUMRAN – JERUZALEM. . Zajtrk. Vožnja do meje z
Izraelom, prečkanje meje proti Mrtvemu morju, najnižji točki na planetu (400 m pod morjem).
Obisk Kumrana, kjer so bili najdeni znameniti ”kumranski zapisi”. Vožnja ob Mrtvem morju
do Masade, ki je ponos in simbol judovstva. Vožnja v Jeruzalem, večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan JERUZALEM – BETLEHEM. . Zajtrk. V stari Jeruzalem bomo vstopili skozi Levja
vrata. Ustavili se bomo pod obokom »Ecce Homo« (latinsko Poglejte človeka) – to so besede
Poncija Pilata, ko je predstavil Jezusa ljudstvu. Sprehodili se bomo po ulici Via Dolorosa in
doživeli vseh 14 postaj, ki jih je Jezus prehodil s križem na hrbtu. Ogledali si bomo cerkev
Jezusovega groba in njegov grob, videli bomo grob prvega človeka – Adama. Sprehod po
armenski četrti, skozi ulico Kardo. Na glavnem trgu judovske četrti so vidni ostanki novejše
sinagoge Hurva, ki je bila ponovno zgrajena na ruševinah stare sinagoge. Spustili se bomo

do Zidu žalovanja, najbolj svetega mesta za Jude. Vožnja v Betlehem, ogled mesta
Jezusovega rojstva, katero je hkrati tudi rojstno mesto kralja Davida. Obisk cerkve
Jezusovega rojstva, ki je ena najstarejših cerkev v svetovnem merilu, kjer se do danes
opravlja bogoslužje. Zgrajena je nad votlino Jezusovega rojstva. Spustili se bomo do samega
mesta rojstva, videli bomo Betlehemsko zvezdo in mesto jaslic, kjer je Jezus prvič zaspal.
Večerja in nočitev. (H, ZV)
4. dan JERUZALEM – JAFFA – TEL AVIV – CEZAREJA – HAJFA – NAZARET –
GALILEJA.. Zajtrk. Vožnja v staro mesto Jaffa, danes del modernega sredozemskega Tel
Aviva. Panoramski ogled dinamičnega mesta, nato pa ob obali na sever do Cezareje,
nekdanje prestolnice rimske province Judeje. Ogledamo si rimsko zapuščino z amfiteatrom
in akveduktom. Nadaljujemo do zelene Hajfe, največjega izraelskega pristanišča, ki se
razprostira na pobočju gore Karmel. Smo že na poti v Nazaret. Spremljamo rabo tal po
gričevnati pokrajini – tu so mandljevci, granatna jabolka, makova polja in pšenica. Danes je
Nazaret največje arabsko mesto, kjer živi približno 60.000 ljudi. Tukaj je Jezus preživel
večino svojega življenja do svojega 30. leta. Dan končamo v Galileji. Nastanitev v hotelu,
večerja in nočitev. (H, ZV)
5. dan GALILEJA – KRSTNI KRAJ – GORA NEBO – MADABA - PETRA. . Zajtrk. Vožnja
z ladjico po Galilejskem jezeru do gore blagorov. Vožnja do Krstnega kraja, kjer je Janez
Krstnik v reki jordan krstil Kristusa. Vožnja na mejo z Jordanijo in prečkanje meje. Na gori
Nebo uzremo Mojzesov pogled na Obljubljeno deželo. V bližnji Madabi si ogledamo sloviti
mozaik. Sledi vožnja po puščavski avtocesti do Petre. Namestitev v beduinskem kampu –
sobe z lastno kopalnico. Večerja in čarobno vzdušje male Petre. Nočitev.(beduinski kamp,
ZV)
6. dan PETRA.. Zajtrk. Začnemo zgodaj saj nas čaka najlepši dan potovanja – mesto v
kamnu, rdeča Petra, eden najlepših krajev na svetu. Navduši nas že vstopna soteska, Sik, ki
se nenadoma razpre in zagledamo “Zakladnico”. Potem se lotimo raziskovanja spomenikov
v osrednjem delu nabatejske metropole. A morda še bolj nas navdušijo stranske doline in
vrhovi nad mestom. Sprehodimo se do visokih žrtvenikov, sončni zahod pa si lahko
privoščimo pri “Samostanu”. Petra je poezija v kamnu, za njen pravi zven se je vredno
potruditi! Vrnitev v beduinski kamp – sobe z lastno kopalnico. Še ena večerja in čarobno
vzdušje male Petre. Nočitev. (beduinski kamp, ZV)
7. dan PETRA – MALA PETRA - WADI RUM. . Zajtrk. Obiščemo Malo Petro, kjer se
nahaja ena najstarejših arheoloških nahajališč na Bližnjem vzhodu, kjer so, podobno kot v
Jerihu, prebivali že pred 9.000 leti. Potem se odpeljemo do slovite Rožne puščave Wadi
Rum, kjer si privoščimo 4-urni puščavski safari z beduinskimi džipi po veličastni negibnosti
Lawrencea Arabskega, se spustimo po puščavski sipini, obiščemo puščavski most, vstopimo
v sotesko in še kaj. Noč preživimo kar tukaj, v beduinskih šotorih. Ponoči se temperature v
puščavi spustijo, a beduini dobro poskrbijo za nas – skuhajo nam dobro večerjo in priskrbijo
tople odeje, da je naša izkušnja čudovita. (beduinski kamp, ZV)

8. dan WADI RUM – AQABA. . Zajtrk. Po želji možnost jahanja kamel (doplačilo). Sledi
vožnja v Aqabo, jordansko letovišče ob Rdečem morju. Užijemo sproščeno vzdušje
obmorsko vzdušje. Čas izkoristimo za kopanje v Rdečem morju ali (po želji in za doplačilo)
izlet z ladjico na koralni greben. Zvečer zavijemo na atraktivno tržnico, se sprehodimo ob
morju in uživamo v mehkem vzdušju. Večerja in nočitev. (H, ZV)
9. dan AQABA – KERAK - MRTVO MORJE . Zajtrk. Vožnja proti severu. Po puščavski
ravnici potujemo do križarskega lepotca Kerak, ki si ga ogledamo in se vživimo v vlogo
križarjev, ki so tukaj varovali najpomembnejši dostop do svetega Jeruzalema. Spustimo se
globoko v sirsko-afriški tektonski jarek do točke, ki leži več kot 400 m nižje od gladine morja.
Okopamo se v najbolj slanem morju na najnižji točki na Zemlji. Nočimo ob Mrtvem morju.(H,
ZV)
10. dan MRTVO MORJE – AMMAN – LJUBLJANA. . Zajtrk. Vožnja v Amman in ogled
jordanske prestolnice. Vozimo se skozi moderne četrti belega mesta, obiščemo mestno
citadelo s čudovitim pogledom na staro mestno jedro. V starem jedru se najprej skupaj
izgubimo v ozkih uličicah in vsrkavamo levantinsko vzdušje. Vožnja na letališče v Ammanu.
Polet na eno od okoliških letališč. Sledi še vožnja v Ljubljano. (Z, letalo)
Cenovni podatki:
Cena potovanja
Razpisni

Redna cena
1497 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, Evropa, posamično, osnovno kritje - S*
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 11 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
1497 EUR

99,00 EUR

347,00 EUR
40,00 EUR
18,61 EUR
12,87 EUR
18,36 EUR

3,50 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: povratni prevoz na letališče, letalski prevoz po
programu, letališke pristojbine in varnostne takse, vsi avtobusni prevozi po programu, 6
nočitev v hotelih 3-4* s polpenzionom, 2x nočitev v beduinskem kampu v Petri s
polpenzionom (DE LUXE SOBE), 1 nočitev v puščavskem beduiskem taboru, izlete in oglede
z vstopninami, slovensko vodenje in lokalni vodniki, vizum, priprava in organizacija
potovanja, prijavnina. Nočitev v beduinskem kampu v Mali Petri: spimo v De luxe šotorih

z lastno kopalnico. Vsa oprema (postelje, posteljnina) je priskrbljena. V puščavi Rum so
skupne kopalnice.
Doplačilo – izleti na kraju samem: – jahanje kamel Wadi Rum (1 ura): cca. 25 EUR za
osebo,– opazovanje koral z opremo in kosilom 4 ure 40 EUR za osebo,– izhodna taksa iz
Izraela 70 USD.
VIZE: Vizum za vstop v Jordanijo je potreben. Uredimo ga v Agenciji Oskar. Potreben je
potni list z veljavnostjo vsaj 6 mesecev po zaključku potovanja. ZDRAVJE: obveznih cepljenj
ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 15.02.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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