
Jordanija in Jeruzalem

Program po dnevih

A. Jordanija in Jeruzalem, s podaljškom na Sinaj, opisni program

Trasa poti: Aman - Jerash - Madaba - Mrtvo morje - Petra - Wadi Rum - Aqaba - (Sinaj) 

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.

Nato najamemo avte in jih vozimo sami. V severnih delih dežele obiščemo slavne rimske
ostaline Jerash. Nadaljujemo do Madabe, kjer občudujemo mozaike, ki prikazujejo najstarejši
zemljevid Svete dežele na svetu. Naprej do gore Nebo, kjer poskušamo poiskati Mojzesov grob
ter uživamo v razgledu na reko Jordan in Mrtvo morje. V slednjem se skopamo, ne pozabimo pa
niti na slikoviti kanjon Wadi Mujeb. Nato proti Petri. Ne moremo se načuditi arhitekturnim
mojstrovinam, ki so jih izklesali poganski Arabci Nabatejci.

Pot nas vodi naprej proti Wadi Rumu. Čudovite kreacije narave je občudoval in o njih pisal že
Lawrence Arabski, ki je v mogočni in nedostopni dolini osnoval svoj partizanski štab za borbo
proti Turkom. Po njegovih stopinjah se odpravimo v Aqabo, od tam pa s trajektom oziroma
avtobusom mimo Eliata na Sinaj (to je že podaljšani program).

Na Sinaju obiščemo Mojzesovo goro in na njej tudi prespimo. Idilična popotniško beduinska
vasica Dahab je odlična baza za raziskovanje barvnih kanjonov Sinaja ter športno rekreativnih
počitnic (potapljanje, srfanje, plezanje).

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

Prevozi: lastni avtomobili, organizirani izlet, jeepi s šoferjem.

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

 

B. Jordanija in Jeruzalem, s podaljškom na Sinaj, program po dnevih

9 dni (15 dni s Sinajem)

1. Polet v Aman. Če bo čas, ogled antičnih ostalin, slikovito razmetanih po razglednih gričih
okoli mesta: citadela, amfiteater s 6000 sedeži... sicer pa 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.
3. Najem avtov in izlet na sever, ogled največjih rimskih ostalin v kraju Jerash, nekoč
najpomembnejšemu mestu dekapolisa ter gradu iz časa križarskih vojn.
4. Premik po kraljevi avtocesti proti Madabi. Po ogledu znamenitih fresk Jutrovega iz 6.stoletja,
se povzpnemo na goro Nebo in uživamo v razgledu iz mesta, kjer naj bi Mojzes prvič in zadnjič
gledal Sveto deželo. Pogled nam seže na teretorij treh dežel, ki si delijo Mrtvo morje. Spust do
najnižje točke na svetu in poizskus v breztežnostnem kopanju.
5. Naprej proti kanjonu Wadi Mujeb, ki velja za enega najlepših v Jordaniji. Kanjoning oziroma
sprehod s čofotanjem. Nato se mimo še enega križarskega gradu (Kerak) premaknemo v Petro.
6. Raziskovanje v skalo vklesane 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 v bližini.
7. Še kakšen ogled, potem pa naprej proti Wadi Rumu, odročni hudourniški dolini, ki si jo je za
svoj štab izbral Lawrence Arabski. Ogled Sedmih stebrov modrosti, vožnja s terenci po sanjski
lunarni pokrajini. Prenočevanje v beduinskem stilu.
8. Prevoz v Aqabo, jordansko letovišče ob Rdečem morju. Dan za snorklanje in zaključni žur.
9. Možnost odhoda domov oziroma poljubno dolgega podaljšanja počitnic v Aqabi.

Podaljšek na Sinaj:
10. Preostali nadaljujemo s trajektom na Sinaj. Namestitev v pravljični beduinsko-popotniški
vasici Dahab.
11. do 15. dan: Čas za različne aktivnosti: snorkljanje ali potapljanje, surfanje, plezanje, ležanje
z možgani na off... Enega od dnevov izkoristimo za vzpon na Mojzesovo goro (približno 2 uri
hoje). Poleti na njej tudi prenočimo. Zadnji dan povratek v domovino.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj
Na letalu je ponavadi prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus mali nahrtnik kot
osebna prtljaga).

• Nahrbtnik ali kovček? Na tej turi je dokaj vseeno. Obvezno pa še mali nahrbtnik, kamor
spravimo fotoaparat, steklenico vode in ostale drobnarije...
• docu-drama: potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka, z dvema praznima
sosednjima stranicama); zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom); kopije
dokumentov
• obleka: več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi ene ali dvoje lahke dolge hlače (platnene
so bistveno bolj primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne. Najboljše
so tiste, ki se jih da skrajšati, t.i. "na zadrgo")
• obuvalca: - sandali primerni za H.O.J.O. se pravi s fiksirano peto, npr. Teva; še eni, dodatni
sandali/natikači za na plažo in pod tuš; nizki treking čevlji ali malo boljše superge (ne ravno
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allstarke). Gojzerji so povsem odveč.
• trivia: nožek za rezanje salam, 'napihljiva' ovratna blazinica,
• kopalke, sončna očala, brisača, kapica s strehico ali podobno pokrivalo.
• tudi topla oblačila (npr. 1x flis + 1x dolgi rokavi), vetrovka, ipd.
• lahka spolna vreča, če bo pri beduinih zahladilo
• mala svetilka (npr. Petzl za na glavo)
• toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov, krema za sončenje, nekaj za ustnice,
sredstvo proti komarjem...
• zdravila in domača lekarna: proti prebavnim motnjam (Linex, oglje, Seldiar), šnopček ali kaj
podobnega za dnevno razkuževanje lahko dobite tudi tam, vitaminski tableti (cedevita ali
šumečke), elektroliti, rehidracijska sol, sprej za razkuževanje rok pred obroki, tablete proti
diareji, proti zaprtju, obliži, povoj, tablete proti slabosti, cepiva niso obvezna
• kakšen bonbon, obesek ali kemični svinčnik za otroke
• knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti
• domači narezki, ki popestrijo enolične (pretežno vegetarianske) obroke; pršuti oz. suhe
salame, argeta pašteta... še posebej to velja za dolgo potovanje
• liter žganega proti trebušnim preglavicam in slabi volji

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!

Shappa Team
www.shappa.si

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!
Formalnosti ob prehodu mej:
Pri vstopu v državo imej potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev. Za obisk Izraela je bolje, da v
potnem listu nimaš žige držav kot so Sirija, Jemen, Iran, Libija ..., sicer te lahko kar dolgo
zaslišujejo. Izreal na letališčih potnih listov ne štemplja, dajo ti le neke vrste vstopni karton, ki ga
ne smeš izgubiti.

Viza
Za Izrael je ne potrebujemo, za Jordanijo jo pridobimo na letališču oziroma nam jo na daljavo v
naprej zagotovi lokalna agencija (cena in postopek se spreminjata in sta odvisna od velikosti
skupine ter aktualnih razmer). Za Izrael vize ne potrebujemo, moramo pa na licu mesta plačati
izhodno takso (cca 30 usd). Le te se plačuje tudi v Jordaniji, vsakič ko deželo zapustite po
kopnem ali morju (cca 12 usd). Vizo za Egipt (cca 15 usd) pridobimo v pristanišču ob vstopu v
državo.

Doku-drama:
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Priporočljivo je, da naredite DVOJNO kopijo potnega lista in kartic ter si kopije shranite na
mailu. Priporočljivo je, da s seboj vzamete tudi svojo fotografijo (za dokumente).

Cepljenje, zdravje:
Nobeno cepljenje ni obvezno. Bolj pazljivi se cepijo proti hepatitisu A. Voda iz vodovoda ni
pitna. Trebušne preglavice zdravite s pravilno prehrano, linexom in kakšnim šnopčkom.
Obvezno si uredite zdravsteno zavarovanje z asistenco v tujini (sami ali preko nas).

Varnost:
Razmere na bližnjem vzhodu se lahko kadarkoli spremenijo, prav tako pa pogoji izvedbe in
način potovanja. Regija je varna dežela glede kraj, pa vendar previdnost ni odveč. Osebne
dokumente in denar nosimo vedno s seboj ali pa jih pustimo na recepciji v sefih. Nikakor jih ne
puščamo v sobah!!! Opozarjamo, da vsak potnik potuje na lastno odgovornost.

Dresscode:
V Jeruzalemu, Madabi ter večinoma v vseh verskih objektih (vseh ver) ne smemo kazati kolen
in ramen (tako moški kot ženske). Moški se moramo pred zidom objokovanja pokriti, ženske pa
v mošejah. Ponavadi so pokrivala na voljo oz.na brezplačno izposojo. Turisti, ki se oblačijo v
skladu z zgoraj opisanim, so bolje sprejeti v vseh večjih mestih, vendar tega nihče izrecno ne
zahteva. Na safarijih, v puščavi, v Petri in seveda v letoviščih smo z lahkoto oblečeni "poletno".

Denar oziroma kartice:
- Bankomati so na voljo skoraj povsod. V vseh državah menjalnice odkupujejo tudi evre, vendar
menjajo dolar bistveno bolje. Kjer se plačuje v tuji valuti (izhodne takse, marsikje v Palestini...),
sta evro in dolar v razmerju 1:1.
- Izraelski Shekel (poleg dolarja edino plačilno sredstvo tudi v Palestini), cca 1 eur = 4,1 ILS
- Jordanski Dinar napram evra večinoma raste; cca 1 eur = 0,8 JD
- Egiptovski Funt (v glavnem pada); 1 eur = 20 LE
POZOR: MENJALNICE EVRO KOVANCEV NE ODKUPUJEJO, ENAKO PA VELJA ZA
DOLARSKE BANKOVCE, STAREJŠE OD 10 LET. V nasprotju s splošnim prepričanjem je
menjava manjših vsot gotovine (do 100 evr) v menjalnicah še vedno nekoliko ugodnejša, kot pa
dvigovanje enake vsote na bankomatu.

Dodatne aktivnosti:
so potapljaški ali snorklerski izleti v Aqabi (od cca 30 eur naprej). Potapljanje oz. snorklanje je
cenejše na Sinaju. Tu je še srfanje, plezanje, fakultativni izleti na Mojzesovo goro ter po barvnih
kanjonih Sinaja (cca 30 evr.) Hrana in pijača vzame pribl.10-15 evr.na dan (več v Izraelu, manj v
Egiptu).

Hoteli
oziroma penzioni se med seboj razlikujejo, večinoma smo v sobah turističnega standarda
(tuš,wc,klima). Wifi je dostopen skoraj povsod vsaj na recepciji. Zajtrk je ponavadi zelo
enostaven vegetarianski. V wadi Rumu spimo v "beduinskih šotorih".

Temperature:
Regijo lahko obiščete v katerem koli letnem času. V principu je topleje, kot pri nas oziroma na
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Jadranu, kopanje je možno vse dni v letu. Pozimi in jeseni se hitro znoči in zvečer so potrebna
topla oblačila, medtem, ko smo čez dan v poletnih.

Lokalni čas: eno uro pred našim.

Možno se je vrniti kasneje v lastni režiji in ostati dlje. Priporočamo počitnice v Aqabi ali na
Sinaju.
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