
Jordanija in Jeruzalem, za družine

Program po dnevih

A. Jordanija in Jeruzalem, za družine, opisni program

Trasa poti: Aman - Jeruzalem - Mrtvo morje - Petra - Wadi Rum - Aqaba

Družinsko avanturistično in nikakor ne preveč versko poglobljeno spoznavanje Svete dežele
bomo začeli v Amanu, kjer si pogledamo rimske ostaline z amfiteatrom, potem pa v sklopu
enodnevnega izleta obiščemo Jeruzalem. Njegova medina skriva najstarejše cerkve na svetu,
ustavimo pa se tudi ob Zidu objokovanja.

Pri gori Nebo poskušamo poiskati Mojzesov grob ter uživamo v razgledu na reko Jordan in 
Mrtvo morje. V slednjem se pred tem skopamo, tudi neplavalci.

Nato proti Petri. Z otroki se skrivamo in lovimo med arhitekturnim mojstrovinam, ki so jih
izklesali poganski Arabci Nabatejci.

Puščavska pravljična avanturica nas čaka v Wadi Rumu. Čudovite kreacije narave je občudoval
in o njih pisal že Laurence Arabski. V mogočni in nedostopni dolini je osnoval svoj partizanski
štab za borbo proti Turkom.

Po njegovih stopinjah se odpravimo še v Aqabo, na dopustniške dni ob morju. Od tam pa z
letalom ali busom preko Amana proti Evropi.

Če varnostne razmere ne bodo dopuščale obiska Jeruzalema, bo izlet v Jeruzalem
nadomeščen z izletom na sever (Jerash) ali pa z dodatnim dnevom v Aqabi.

Nočitve: v hotelih / penzionih brez lokalne kategorizacije, ponavadi z zajtrkom, v puščavi v
kampu.

Prevozi: najeti kombiji oziroma lastni avtomobili (kar bo cenej, gleda na število prijavljenih),
organizirani izlet, v Wadi Rumu terenci s šoferjem...

Program priporočamo tistim družinam, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

B. Jordanija in Jeruzalem, za družine, program po dnevih
 

9 dni

1. Polet v Aman. Ogled antičnih ostalin, slikovito razmetanih po razglednih gričih okoli mesta.
Večerni sprehod po mestu in njegovih čajnicah.
2. Celodnevni izlet v Jeruzalem. Štartamo že zgodaj zarana. Sprehodimo se po medini, skozi
četrti različnih narodov, potočimo solzo ob Zidu objokovanja ter obiščemo cerkev Kristusovega
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groba, ki si jo deli kar sedem različnih veroizpovedi. Če bo čas in interes, še obisk Betlehema ali
Oljske gore. Spanje v okolici Jeruzalema. Če varnostne razmere ne bodo dopuščale, bo izlet v
Jeruzalem nadomeščen z izletom na sever (Jerash) oziroma z dodatnim dnevom v Aqabi.
3. Premik proti gori Nebo. Mimo najnižje točke na svetu, Mrtvega morja, v katerem se skopamo.
Nato uživamo v razgledu iz gore, kjer naj bi Mojzes prvič in zadnjič gledal Sveto deželo. Pogled
nam seže na teretorij treh dežel, ki si delijo Mrtvo morje. Nato se mimo še križarskega gradu
(Kerak) premaknemo v Petro.
4. Raziskovanje Petre začnemo s hojo po globokem, ozkem in skrivnosti polnem barvitem
kanjonu Siq. Kot Indiana Jonesu se nam odpre pogled na grobnico, ki so jo beduinski nasledniki
Nabatejcev zmotno poimenovali El Kazneh (zakladnica). Občudujemo številne druge grobnice
in ostaline ter se povzpnemo do samostana. Spanje Petra oziroma Wadi Rum.
5. Še kakšen ogled, potem pa naprej proti Wadi Rumu, odročni hudourniški dolini, ki si jo je za
svoj štab izbral Lawrence Arabski. Prenočevanje v beduinskem stilu, v šotoru.
6. Ogled Sedmih stebrov modrosti in vožnja s terenci po sanjski lunarni pokrajini. Nočitev Wadi
Rum ali Aqaba.
7. Dobrodošli v Aqabo, jordansko letovišče ob Rdečem morju, ki so ga pridobili od Saudske
arabije, v zameno za pokrajino polno nafte. Dan za snorklanje, morda tudi potpaljanje.
8. Aqaba in morje. Nočitev.
9. Odhod domov.

Kdor bi ostal dlje, si lahko privošči podaljšanje v Aqabi ali pa 3 dnevni izlet s trajektom na
polotok Sinaj, z opcijo naskoka na Mojzesovo goro (približno 2 uri hoje). Poleti na njej tudi
prenočimo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.shappa.si/potovanja/za-druzine/potovanje-jordanija-jeruzalem-druzine.html stran 2/2

http://www.tcpdf.org

