
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                            Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      Cestovatelé ze Západu objevují Blízký východ již po více než jedno století, 

ale Jordánsko je dosud v seznamu turistických cílů nováčkem, kterého si po-

všimne pouze malá část celkového počtu turistů mířících do sousedního 

Egypta nebo Izraele. Jordánsko pro svět obvykle představuje jen velbloudy, 

pouště a beduiny, stěží si někdo vzpomene na jordánské hory a pláže, hrady 

a starověké kostely, srdečnost a kulturní bohatství…   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýTem   

TO NEJLEPŠÍ Z JORDÁNSKA 
   

20.-27.listopadu 2021 

 

 

 

 

 

 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem TO NEJLEPŠÍ Z JORDÁNSKA  

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    v sobotu 20.listopadu 2021 v 5.30 hodin v Praze na Letišti Václava Havla, a to v terminálu 1 úplně 

vpravo od vchodu do haly (mj. toalety). 
 

podrobný program akce 
 
 

 

       1.den – sobota 20.listopadu 2021: odlet letadlem nízkonákladové společnosti RYANAIR  v 7.30 hodin, 

předpokládaný přílet na letiště v Ammánu je ve 12.20 hodin místního času (doba letu: 3.50 h). Po příletu převzetí 

mikrobusu a přesun do centra a prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností AMMÁNU, mezi které patří Řím-

ské divadlo (působivý starověký amfiteátr v samém srdci města), mešita Husseini, impozantní mešita shlížející 

na ulici King Faysal, komerční tepnu města, či  mešita krále Abdullaha… Pokud by měl někdo zájem, může 
navštívit Darat al-Funun, prvotřídní uměleckou galerii nebo Ná-

rodní archeologické muzeum, které nabízí ucelený vhled do ar-

cheologické historie Jordánska. Určitě vychutnáme i rušnou at-

mosféru živoucích ammánských uliček a zdejší tržiště - súk. 

V povečer ubytování v hotelu v Ammánu, odpočinek a nocleh., 

       2.den – neděle 21.listopadu 2021: po snídani přejezd do 

jednoho z nejlépe dochovaných a nejdramatičtějších římských 

měst na Blízkém východě – do města JERASH. Projdeme hlavní 

komunikaci Cardo, Oválnou Plazu, Posvátnou cestou vyjdeme 

nahoru k Artemidině chrámu a k Severnímu divadlu, uvidíme 

Hadriánův oblouk a Hippodrom, Nymfaeum i katedrálu… Pozor, 
do města se platí vstupné 8.-JOD (nebo lze využít Jordan pass, 

informace v jiné kapitole těchto Informací). Odpoledne zastávka 

v UMM QAIS, kde najdeme působivé římské a osmanské ruiny a úžasné výhledy na Galilejské jezero 

Večer návrat do Ammánu a nocleh.,  

        3.den – pondělí 22.listopadu 2021: po snídani výjezd na jeden 

z AMMÁNSKÝCH kopců a návštěva zdejší citadely, kde najdete 

mj. Umayyadský palác (rekonstruované sídlo guvernéra z 8.stol., 

dominující citadele na Jebel al-Qal´a) či zbytky Herkulova chrámu 

(vstupné v rámci návštěvy citadely 3.-JOD nebo lze využít Jordan 
pass). Po poledni přesun do Petry a zastávka u LITTLE PETRA. 

Stejně jako Petra se jedná o nabatejské naleziště se stavbami vytesa-

nými do stěn pískovcových kaňonů. Jak napovídá její název, je 

mnohem menší a skládá se ze tří širších otevřených oblastí. Poté 

ubytování v hotelu Vádí Musa, ubytování v hotelu a nocleh., 

        4.den – úterý 23.listopadu 2021: snídaně a poté celodenní 

prohlídka PETRY. Po vstupu cca 3 km pěšky do úzkého skalního 

průsmyku, odkud se naskýtá nádherný pohled na Petru. Po římské cestě pak budeme pokračovat cca 30 minut 

k Pokladnici a ke katakombám vytesaných do skal na úbočí hor…  dále Amfiteátr, výstup po cca 800 scho-

dech vytesaných do kamene k chrámu Monastery a na samý vrcholek Petry s vyhlídkou View of all Places 

nebo na vyhlídku nazvanou View the End od the World… Celý den v Petře (cca 9.00-18.30 hodin) s výstupy 

ke klášteru vydá na 12 km pěšího putování s převýšením! Svůj program si zde můžete ovšem uspořádat dle 
vlastních schopností a zájmu! Nocleh ve stejném hotelu poblíž vchodu do Petry., 

        5.den – středa 24.listopadu 2021:   po snídani cesta do 

jedné z nejkouzelnějších přírodních zajímavostí Blízkého vý-

chodu, do oblasti   VÁDÍ RUM, kde se budeme pohybovat 

mezi skalními útesy hor, zvedajících se až 800 metrů nad 

pouštní dno. Západy slunce jsou zde nezapomenutelné.  Výlet 

po Vádí Rum s místními průvodci vozidly 4x4 povede 

k písečné duně, ke skalnímu mostu či k soutěskám 

v jedinečných skalách. Výlet není součástí startovného a ne-

vztahují se na něj ani výhody Jordanpassu (viz jiná kapitola 

těchto Informací), ale rozhodně se vyplatí ho podniknout. Cena 
cca 30.-USD bez záruky, přesná cena bude známa po příjezdu. 

Nocleh tento den v pravých beduínských stanech přímo 

v poušti., před noclehem večeře od místních beduínů.,   

 



        6.den – čtvrtek 25.listopadu 2021: snídaně., po snídani přejezd do AKABY a poté  možnost pobytu na 

plážích u RUDÉHO MOŘE či možnost návštěvy mamlúcké pevnosti uprostřed palem na La Cote Verte. Jedná 

se o významnou pamětihodnost pocházející ze 16.století, nocleh v hotelu v Akabě., 

        7.den – pátek 26.listopadu 2021: po snídani nás další cesta dovede  k MRTVÉMU MOŘI. Zastavíme se 

na několika místech na jeho březích a odpoledne zbyde čas i na vykoupání se v něm… Ubytování v okolí., 
nocleh.,  

        8.den – sobota 27.listopadu 2021: snídaně, po které vyjedeme na HORU MT.NEBO (překrásné výhledy 

z hory, na níž, jak praví bible, zemřel Mojžíš). Poté přesun na letiště a ve 12.45 hodin odlet s nízkonákladovou 

leteckou společností RYANAIR do Prahy na Letiště Václava Havla.. Předpokládaný návrat do Prahy je v 16.00 

hodin (doba letu: 4:45 h). 

PROGRAM S ČASY PŘÍJEZDŮ A CENY VSTUPENEK BEZ ZÁRUKY,  

DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas s platností minimálně do 27.června 2022.   

Pro tuto akci budou vstupní víza (pokud nevyužijete nabídky výhodných JORDAN PASSů – viz další kapitoly 

těchto Informací) do Jordánska vyřízena na letišti v Akabě (cena víza 40.-JOD není zahrnuta ve startovném).  

 

JORDAN PASS 

Za cenu 2400.-Kč vám mohu vyřídit výhodný tzv. JORDAN PASS, který vám umožní vstup do význam-

ných pamětihodností v Jordánsku, a také vízum. Jordan Pass poskytuje v této ceně mimo jiné také vstupenku 

do Petry (na místě zaplatíte 50.-JOD, což je zhruba 1700.-Kč… Kam všude můžete s JORDAN PASSEM se 

dozvíte zde: https://jordanpass.jo/Contents/Jordan_Attractions.aspx 
Dozvíte se, že budete mít volný vstup také do Jerashe, vstupenku do oblasti Vádí Rum (ne výlet vozidly 4x4), do 

citadely v Ammánu… Jednoznačně je tento JORDAN PASS výhodný a kdybyste nešli nikam jinam než do Pe-

try, tak se vám vyplatí (vstupenka Petra + vízum). 

Zájemci o vyřízení JORDAN PASSu přihlaste se nejpozději do 11.11.2021 a na účet č.  /0800 pošlete poža-

dovaný obnos 2400.-Kč.  

 

ubytování, stravování, spropitné 

Ubytování v rámci akce je zajištěno 6x v hotelech střední kategorie, a to ve 2-lůžkových, příp. pro trojice ve 3-

lůžkových pokojích. Pokoje jsou se sprchou a WC. Jeden nocleh je v beduínském stanu na lůžku (přikrývky a 

polštář je součástí vybavení). Ručníky pro jistotu vezměte z domova. 

Hotelové snídaně jsou zajištěny ve všech místech, snídaně a večeře také v rámci noclehu v poušti. 

Všude lze ve městech i na venkově najít restaurace nebo levné bufety. Ceny v Jordánsku jsou přibližně stejné 

jako u nás. 

Voda z vodovodního řádu je sice pitná, ale také obyvatelé na Blízkém východě nakupují balenou vodu 

v obchodech.  

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10-12 % z účtované částky. Prosím, počítejte již s touto etike-

tou při vstupu do restaurace. 

Za služby (hotely, nosiči zavazadel, taxi) bývá zvykem i v těchto zemích dávat spropitné ve výši 10% z ceny. 

 

zavazadla k přepravě 

Velikost zavazadel je v našem případě významně omezena. Poletíme 

s nízkonákladovou leteckou společností (Ryanair), s sebou můžete mít jen  zava-

zadlo na palubu o velikosti 40x25x20 cm a druhé v rámci povinného příplatku 
55x40x25 cm. Podrobnosti k zavazadlům také v průvodním e-mailu. Respektujte 

tyto rozměry, v opačném případě byste zaplatili vysoké poplatky! 

 

doprava po Jordánsku 

Po Jordánsku se budeme pohybovat klimatizovaným a snad pohodlným mikro-

buswm pro 9 osob. Na delších přejezdech budou zastávky po cca 2 hodinách 

jízdy. 

 

jaké bude počasí?                   

Průměrná denní teplota by v tomto období měla být ve všech navštívených mís-

tech mezi 20-27 st.C, u moře i vyšší!  

 

 

 
 

https://jordanpass.jo/Contents/Jordan_Attractions.aspx


 

lékařská péče, pojištění, očkování 

Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte prošlé oč-

kování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, které 

bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

čas 

Na Blízkém východě je čas posunutý o 1 hodinu napřed. Tzn., že v pravé poledne v Jordánsku je u nás teprve 

11.00 hodin dopoledne. 

 

jazyk 

V Jordánsku je úřední řečí arabština. Je pravděpodobné, že především mladí obyvatelé těchto zemí budou mluvit 

i anglicky. 

 

oblečení 

Vhodný je lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických 

tkanin. Důležité jsou dlouhé kalhoty a dlouhé rukávy při návštěvě 

chrámů, mešit či kostelů. Pro návštěvu mešit doporučujeme ženám vzít 

s sebou také šátek na hlavu, trička s dlouhými rukávy a kalhoty. 

POZOR! Pro pobyt na plážích se doporučuje rovněž tričko a lehké 

kalhoty, nevhodné je koupání jen v plavkách… 

Při balení svého oblečení přibalte větrovky, na pěší výšlapy i pohodlné 

boty, trička, sluneční brýle, pláštěnku, krátké kalhoty atd.  

 

měna, doporučené kapesné 

V Jordánsku se platí  tzv. jordánským dinárem (zkratka JOD). Ban-

kovky a cestovní šeky jiných hlavních světových měn lze směnit 

v kterékoli bance či směnárně. Doporučujeme vyměnit alespoň část dolarů či eur hned po příletu na letišti.  
Současné kurzy: 1.- JOD = 1.20 € nebo 33.-Kč., 1.-€ = cca 0,70 JOD 

Banky v Jordánsku jsou otevřeny vesměs 8.30-12.30 a 16.00-17.00 hodin  

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou součástí startovného, a které doporučujeme zakoupit: 

Pokud nevyužijete výhodného nákupu JORDAN PASS doporučujeme cca 100.-€ na vstupenky a cca 60.-€ 

na vízum. 

Strava je v Jordánsku cenově srovnatelná s cenami u nás, doporučené kapesné na stravu je cca 150.- až 180.-€. 

Samostatnou kapitolou kapesného by mohly být nákupy. Lákavá tržiště svádí k nákupu suvenýrů nejrůznějšího 

druhu (koření, ovoce, tepané výrobky, koberce, zlato, stříbrné šperky atd.). 

 

bezpečnost 

V centrech větších měst choďte spíše ve skupinách, nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami 

vylidněnými ulicemi, neupozorňujte na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Jordánská policie je 

vstřícná a lze ji kontaktovat 24 hodin denně. Tísňové volání – tel.: 100. Další důležitá telefonní čísla: První 

pomoc – 101. Jordánsko je nejbezpečnější zemí na Blízkém východě. 

 

elektřina 

Do sítě je dodáván proud o napětí 220/230 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Jordánské zásuvky mají tři kolíky 

s kruhovým průřezem - adaptéry je možné zakoupit již u nás. 

 

nákupy, clo 

Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají klasický 

standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. Jejich součástí 

jsou i potravinové markety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-

19.00 s polední přestávkou, o sobotách 08.00-13.00 hodin. Bezcel-

ně mohou být z Jordánska do zemí Evropské unie dováženy před-

měty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 400 cigaret 

nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků. 

                                     

náboženství 

Žádáme o respekt v Jordánsku, kde je téměř jediným náboženstvím 

islám. 

 

                          Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci 

                         S OVýTem TO NEJLEPŠÍ Z JORDÁNSKA 

                          a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa!  


