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Krásy Jordánska
Jordánsko
19. 3. 2022 - 26. 3. 2022

Program zájezdu
1. den
letecký přesun do Ammánu, odjezd starodávnou „královskou cestou“ do centra křesťanství v
Madábě (byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří), výhledy z biblické
hory Nebo se zbytky byzantského kláštera na „Zemi zaslíbenou“, transfér do hotelu, večeře
2. den
po snídani prohlídka Ammánu (citadela, palác Umayyad, římské divadlo, místní trh), odpoledne
bývalé sídlo Hasmoneovské dynastie a údajné místo popravy Jana Křtitele Mkawer (ruiny
opevněného paláce na vrcholku kopce nad Mrtvým mořem), návrat do Ammánu, večeře
3. den
po snídani celodenní výlet k Mrtvému moři (-427 m), koupání a odpočinek, návrat do Ammánu,
večeře
4. den
po snídani přesun do vesnice Ajlun, návštěva místní pevnosti a dechberoucí výhled na celé údolí
řeky Jordán, přesun do Džaraše, jednoho z nejlépe zachovaných řecko-římských měst, návrat do
Ammánu, večeře
5. den
po snídani cesta údolím Wádí Mujib do Karaku (návštěva slavného křižáckého hradu Krak des
Moabites), a dále do Šobaku s monumentálním hradem Krak de Montréal, odjezd do Petry, večeře
6. den
po snídani bývalé hlavní město království Nabatejců - procházka soutěskou Sík (dlouhá úzká štěrbina
mezi dvěma převislými útesy) do skalního města Petra
(královské hrobky, pohřební místnosti,
hlavní obětiště), oběd uvnitř města, v podvečer odjezd do Akaby, večeře
7. den
snídaně na hotelu, ráno odpočinek na pláži u Rudého moře (možnost koupání), odpoledne výlet do
„Pouštní perly Asie“ Vádí Ram
(čtyřhodinová projížďka terénními auty monumentálními
pouštními kaňony), návrat do Ammánu, večeře
8. den
snídaně, odjezd na letiště, návrat do ČR
Cena zahrnuje: zpáteční letenku do Ammánu včetně všech poplatků a odbaveného zavazadla 20 kg,
místní dopravu, ubytování s polopenzí, vstupné dle programu včetně vstupu na pláž u Mrtvého moře,
čtyřhodinovou jízdu terénními auty ve Vádí Ram, skupinové vízum, služby licencovaného místního a
českého průvodce.
Ubytování: 7x hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Doprava: pronajatý minibus či autobus, terénní auta.
Stravování: 7x polopenze formou bufetu, jinak individuální za pomoci průvodce.
Služby za příplatek: 7x jednolůžkový pokoj 4200 Kč, Pojištění léčebných výloh+COVID 416 Kč,
Pojištění Prémium STORNO+COVID 576 Kč nebo 688 Kč.
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Cena nezahrnuje: spropitné cca 30 USD.
Poznámka: V současné chvíli je pro vstup do Jordánska nutné mít sjednané zdravotní pojištění
kryjící také onemocnění COVID-19 a registrovat se vyplněním elektronického příjezdového
formuláře. Kompletací a odesláním formuláře získáte QR kód, který je nutné předložit při odbavení
na letišti. Návrat do ČR: bez omezení. Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz. Podmínky vstupu i návratu se mohou kdykoliv změnit.

1. Příprava na cestu
1.1. Doklady
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České
republiky). Pro případ jeho ztráty si s sebou vezměte jeho fotokopii nebo si jeho scan uložte do emailu.
Vstup Jordánsko:
1. vytištěný příletový formulář s QR kódem do Jordánska, který vyplníte na visitjordan.gov.jo.
2. zdravotní certifikát vyplníte na palubě letadla před příletem do Ammánu
3. zdravotní pojištění platné i pro Covid-19 - vytištěné potvrzení v AJ, že pojištění zahrnuje léčbu
a karanténu v případě onemocnění. Klienti s tímto pojištěním sjednaným přes CK obdrží při
odbavení na letišti v Praze.
Návrat do ČR - ze zemí mimo EU:
1. před odletem z Jordánska vyplnit, odeslat a uložit si či vytisknout příjezdový formulář na
plf.uzis.cz, který mohou požadovat předložit při odbavení na zpáteční let v Jordánsku, a který
budou určitě kontrolovat po příletu v Praze
2. před odletem z Jordánska disponovat národním certifikátem o ukončeném očkování či
prodělaném onemocnění COVID, či výsledkem PCR, a nebo RAPID testu
3. pokud nedisponujete národním certifikátem o ukončeném očkování či prodělaném onemocnění
COVID, podrobit se PCR testu v rozmezí 5. až 7. den po návratu do ČR
Všechny výše uvedené informace jsou platné k 2.3.2022 a mohou se změnit, a to i v
průběhu zájezdu. Pokud by došlo ke změně, budeme Vás informovat.

1.2. Víza
Vstupní skupinové vízum zařídí místní cestovní kancelář. K vyřízení od vás budeme potřebovat sken
pasu.

1.3. Pojištění
Protože podmínkou účasti na zájezdu je mít uzavřené platné cestovní pojištění, nabízíme vám
jeho sjednání jako službu za příplatek u našeho partnera pojišťovny UNIQA a.s., v rámci uzavření
Smlouvy o zájezdu. Více na https://www.alvarez.cz/pojisteni
Upozorňujeme, že případné lékařské ošetření může být požadováno uhradit hotově a zpětně je
propláceno pojišťovnou v ČR. Pro tento případ si s sebou vezměte finanční rezervu. V případě
návštěvy lékařského zařízení CK nehradí náklady spojené s dopravou.
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1.4. Preventivní zdravotní opatření
ověřit si platnost očkování proti tetanu, záškrtu a obrně
očkování proti břišnímu tyfu a žloutence typu A, B (doporučeno)
preventivní prohlídka u zubního lékaře
Pro cestu do Jordánska je vhodné a důrazně doporučujeme mít ukončené očkování proti nemoci
Covid-19, které doložíte očkovacím certifikátem a předejdete tak nutnosti absolvovat před návratem
do ČR test. Není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Podrobné informace o očkování a cenách
jednotlivých vakcín se dozvíte na hygienické stanici a v centrech cestovní medicíny.

1.5. Kapesné a místní měna
Měna: jordánský dinár, orientační kurz 1 JOD = 31 CZK, 1 USD = 0,7 JOD, 1 EUR = 0,80
JOD
Kapesné budete potřebovat na úhradu obědů, nápojů, k nákupu drobných suvenýrů a
spropitného. Měna, kterou je vhodné mít s sebou, jsou americké dolary ve výši cca 150-200 USD
(podle voleného způsobu stravování). V případě potřeby je možné na turistických místech platit
přímo dolary. Spropitné pro řidiče a místního průvodce je doporučené ve výši 30 USD na osobu za
pobyt.
Přestože je v současné době možné využívat bankomaty (poplatek za výběr cca 5 JOD pro místní
banku), doporučujeme alespoň 50% kapesného v hotovosti. U své banky se informujte na částky,
které si účtuje u konkrétního výběru z bankomatu. Kromě doporučeného kapesného s sebou mějte
finanční rezervu dle vlastní úvahy.

2. Informace o zájezdu
2.1. Doprava
Pronajatým autobusem, terénní vozy ve Vádí Ram.

2.2. Ubytování
Celkem 7 nocí ve 3* hotelích, dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím.
V hotelích je obvyklé nechat pokojské na stolku 1 USD či 1 JOD za noc, také bellboy, který Vám
pomůže se zavazadlem, předpokládá spropitné.

2.3. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 7x polopenze formou bufetu. Nápoje u snídaně jsou v rámci snídaně
zdarma, u večeře si nápoje objednáváte a obvykle hradíte sami. Na obědy budete zastavovat v
rychlých občerstveních a restauracích, kde je možné se najíst poměrně rychle a relativně levně.
Velmi důležitý je pitný režim. Pijte pravidelně, i když nemáte pocit žízně. Spropitné se nedává u
rychlého občerstvení. V restauracích s obsluhou se předpokládá spropitné cca 10% z ceny.
Orientační ceny potravin a nápojů:
voda balená 1l
pivo 0,5l plechovka
pečivo
čaj, káva
falafel

od 10 Kč
od 100 Kč
od 15 Kč
od 20 Kč
od 30 Kč
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cca 100 Kč
cca 300 Kč
cca 50 Kč

2.4. Vstupné
Vstupné dle programu je zahrnuto v ceně zájezdu, dále je v ceně čtyřhodinová projížďka terénními
vozy po Vádí Ram.
Spropitné cca 30 USD budete potřebovat pro řidiče a místního průvodce, spropitné cca 1 JOD na
osobu očekávají také řidiči ve Vádí Ram, případně další drobné spropitné v restauracích a na
hotelech.

2.5. Počasí a časový posun
Subtropické klima v Jordánsku je ovlivňováno Středozemním mořem ze západu a pouští z východu.
Zdejší zimy jsou chladné a léta suchá a teplá. Nejchladněji je v lednu, teploty se průměrně pohybují
kolem 7°C, na některých místech může občas i mrznout. Nejtepleji je v průběhu srpna, teploty v
údolích dosahují až ke 49°C. Koncem března lze očekávat průměrné denní teploty cca 25°C a
noční cca 18°C. V Petře bude ve dne i v noci o cca 5 stupňů chladněji.
Časový posun: +1 hodina oproti času v ČR.

2.6. Jazyk
V Jordánsku se bez problémů domluvíte anglicky.

2.7. Elektrická síť a komunikace
Napětí: 220V; elektrické zásuvky: tři kulaté konektory - lze zapojit i české dvouvidlice. Konkrétní typ
zásuvek si můžete ověřit zde.
Telefonování: O2, T-Mobile i Vodafone mají v Jordánsku své roamingové partnery. Pokrytí mobilním
signálem je na velmi dobré úrovni, pouze v odlehlých oblastech může docházet k výpadkům. Před
cestou se ujistěte, že máte aktivován roaming. Ceny hovorů a SMS vám sdělí váš operátor.
Internet: v hotelových lobby a zpravidla i na pokojích budete mít možnost wifi připojení zdarma.
Doporučené mobilní aplikace: Whatsapp (komunikace), Mapy.cz (stáhněte si offline mapy
navštívené země přímo do telefonu), XE (aktuální kurzy měn), Překladač Google (offline slovníky, při
online připojení překládá na živo texty pomocí fotoaparátu).

2.8. Důležitá upozornění
Doporučujeme decentní oblečení. Délka kalhot (sukní) musí být pod kolena, zakrytá ramena a
výstřihy. Jestliže rádi nosíte například tílka nebo kraťasy, můžete to vyřešit neprůhledným šátkem,
kterým si vždy zakryjete patřičná místa. Platí to jak pro ženy, tak i pro muže.
Ve vnitřních prostorách budov (hotely, muzea, galerie) a v dopravních prostředcích platí povinnost
používat respirátory třídy FFP2.

3.1. Jak se zabalit
Na lehko. Vhodné zavazadlo pro tuto cestu je malý kufr a malý batůžek. Velké zavazadlo bude celou
dobu na hotelu či v autobusu a s malým batůžkem budete podnikat výlety.
Hlavní zavazadlo je přepravováno v zavazadlovém prostoru letadla a odbaveno až do finální
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destinace a jeho váha nesmí překročit 20 kg. Toto zavazadlo je možné před odbavením nechat
zabalit do ochranné folie (cca 160 Kč na Letišti Praha). Zavazadla doporučujeme zamykat pouze
zámky s certifikací TSA.
V příručním zavazadle, které se musí vejít pod sedačku před vámi (povolené rozměry:
40x25x20 cm) mějte připraveny věci, které budete potřebovat během cesty, všechny
cennosti, doklady, životně důležité léky, baterie a elektroniku, která musí být nabitá a
funkční, jinak hrozí její zabavení při bezpečnostních kontrolách na letištích. Do příručního
zavazadla také patří všechny lithiové baterie (telefony, laptopy, e-cigarety, powerbanky do
100 Wh...).
Nezapomeňte, že bezpečnostní předpisy nepovolují vzít s sebou na palubu letadla nůžky, nožíky a
jiné ostré předměty. Dále vodu, nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleť. mléka, oleje, parfémy, spreje,
gely, šampóny, nádoby pod tlakem (laky na vlasy, pěn. tužidla, pěna na holení), pasty, směsi tuhých a
tekutých materiálů a jakékoliv další přípravky podobné konzistence. Ty prosím umístěte při balení do
hlavního zavazadla. Do kabiny letadla je pouze povoleno malé množství tekutin v jednotlivých
baleních nepřesahujících 100 ml. Všechna tato balení musí být umístěna v jednom
průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr na osobu.
Více o bezpečnostních kontrolách a balení
na https://www.prg.aero/bezpecnostni-pravidla

zavazadel

naleznete

Zřídka se stává, že hlavní zavazadlo dorazí do místa příletu opožděno o několik dní. Pro tyto
mimořádné situace je dobré mít s sebou v příručním zavazadle také základní hygienické potřeby a
prádlo na dobu cca 1-2 dnů. Pří ztrátě, nebo poškození zavazadla si tuto skutečnost nechte potvrdit
hned na letišti u výdeje zavazadel, bude vám vydán protokol P.I.R, který je nezbytný pro uplatnění
reklamace.

3.2. Co s sebou
Běžné jarní a letní oblečení, pro návštěvu mešit a starých center měst tričko nebo košili s dlouhými
rukávy a dlouhé kalhoty (ženy sukni pod kolena). Dále plavky, ručník, pohodlné boty a sandály.
Přijde vhod i teplejší oblečení (mikina, svetr, bunda, dlouhé kalhoty), na některých místech může být
i chladno, zvláště ráno či večer. Pro případ nenadálého nepříznivého počasí si vezměte i lehkou
větrovku. Nezapomeňte na deštník, fotoaparát, pokrývku hlavy proti úpalu, sluneční brýle, opalovací
krém s vyšším faktorem, pomádu na rty, přípravek proti hmyzu, malý příruční batůžek, baterku a
hlavně respirátory třídy FFP2.

3.3. Doporučené vybavení lékárničky
Vaši osobní lékárničku doporučujeme vybavit těmito léky:
proti průjmu - Immodium kapsle, Ercefuryl tablety, živočišné uhlí, Hylak forte
proti bolesti - Ibuprofen tablety
proti zvýšené teplotě - Paralen tablety
na povrchová poranění - Framykoin zásyp, Septonex spray, obinadla, náplasti
proti alergické reakci při bodnutí hmyzem - Dithiaden tablety, fenistil gel
proti nevolnosti v dopravních prostředcích - Nokinal tablety
léky, které pravidelně užíváte, si s sebou vezměte v dostatečném množství a zabalte do
příručního zavazadla
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5. Závěrem
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme osobně, telefonicky na číslo 491 110 404 nebo prostřednictvím
elektronické pošty na adrese: ,,alvarez@alvarez.cz".
V případě nutnosti využijte 24 hodin denně náš hot-line 777 047 002.
Mnoho příjemných a nevšedních zážitků na aktivně strávené dovolené přeje kolektiv pracovníků
cestovní kanceláře Alvarez s.r.o.
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