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FOO FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ POŘÁDÁ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

JORDÁNSKO 
S FOTOGRAFEM A CESTOVATELEM JIŘÍM KOLBABOU 

21. – 28. 04. 2023 (PÁ – PÁ) 

Poznávací zájezd, který vám během týdne představí všechny jordánské poklady přírody, kultury a historie. 
Pohoda, žádný spěch, krátké vzdálenosti přejezdů, bezpečná destinace… 

PROGRAM ZÁJEZDU 

1. den • 21. 04. 2023 • PÁ 
Dopoledne odlet z Prahy do Jordánska • Ammán 

2. den • 22. 04. 2023 • SO 
Ammán (Hlavní město, ve kterém žije cca ⅔ všech obyvatel; je zde koncentrována většina kultury, ekonomiky a sociálního 
života.) • Jerash ("Pompeje" na severu Jordánska.) • Ajloun (Rozkládá se na svazích Gileadských hor, známých z Bible; nad 
městem se tyčí velmi zachovalé pozůstatky Adžlúnského hradu, který vznikl na místě kláštera.) 

 
3. den • 23. 04. 2023 • NE 
Madaba (Křesťanské centrum Jordánska.) • Mount Nebo (Nevysoká hora poblíž města Madaba. Její nadmořská výška je 
pouhých 710 m n. m.; protože však hora leží na dohled od Mrtvého moře, jehož hladina je 430 metrů pod úrovní světového 
oceánu, působí vrchol Nebo poměrně impozantně. Podle Bible je hora Nebo místem, odkud měl Mojžíš spatřit zaslíbenou 
zemi a zemřít. Již v římské době zde vznikl poutní kostel a klášter.) • Mrtvé moře (Nejnižší suchozemské místo na světě; 
voda v moři je extrémně slaná, hustá a olejnatá, takže místo plavání se v ní spíše nadnášíme.) 

 
4. den • 24. 04. 2023 • PO 
Mrtvé moře • Kerak (Tzv. Královská cesta vede z hlavního města země Ammánu (a dříve i z Jeruzaléma) na jih k pobřeží 
Rudého moře. Ve středověku vedla na této trase hojně využívaná karavanní stezka. Podél Královské cesty byla především 
v době křížových výprav vystavěna řada hradů a pevností. Jedním z nejmohutnějších hradů této oblasti je hrad Kerak, 
vystavěný králem Balduinem I. v roce 1142. Tento král byl původem z Francie, stal se však účastníkem první křížové vý-
pravy, po které se usadil v Palestině jako jeruzalémský král. Název hradu Karak i název města v podhradí je zkomoleninou 
francouzského slova Crac označujícího prostě hrad.) • Petra (Skalní město, které je od roku 1985 zařazeno na seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V Bibli je označováno jako Selá a Arabové mu dali jméno Mojžíšovo 
údolí. Město původně vzniklo jako pohřebiště v dokonale krytém místě, kde se setkávají tři údolí.) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad%C5%BEl%C3%BAnsk%C3%BD_hrad&action=edit&redlink=1
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5. den • 25. 04. 2023 • ÚT 
Petra (Dvě hodiny na prohlídku nestačí…) • Wadi Rum (Jedna z nejkrásnějších pouští světa, domov beduínů a někdejší 
působiště Lawrence z Arábie; zdánlivě nekonečný labyrint obrovských skalních masivů posazených na písčitých pláních, 
jemný písek hrající barvami od sytě rudé po žlutobílou… a ticho, které jinde nezažijete.) 

 
6. den • 26. 04. 2023 • ST 
Wadi Rum (Jeep safari v poušti; jízda v džípu s možností obdivovat výtvory přírody: růžové duny, barevné kopce a kaňony.) 
• Aqaba (Město na pobřeží Rudého moře. Pokud šnorchlujete nebo si chcete vyzkoušet i jako úplní začátečníci potápění 
s kyslíkovou lahví, tak budete mít tu nejlepší možnost. Místní potápěčský park založený králem, též nadšeným potápěčem, 
nabízí nejen podmořský život plný barevných ryb a korálů, ale i potopený vrak lodi, letadla, tanku a džípu. O vybavení 
a profesionální doprovod se postará místní potápěčské centrum. Tento den je nabitý aktivitami a zážitky!) 

 
7. den • 27. 04. 2023 • ČT 
Rudé moře (Vnitřní moře Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou; pobyt u moře, koupání.) 

 
8. den • 28. 04. 2023 • PÁ 
Snídaně, dopoledne volno na procházku po městě a balení, transfer na letiště, odlet do Prahy. 

CENA:  32.590,00 Kč 

CENA ZAHRNUJE  

 letenky (let 4 hodiny, zavazadla 7 kg + 20 kg odbavené) 

 jordánské vízum 

 transfery klimatizovaným autobusem s WC a Wi-Fi 

 6  ubytování: dvoulůžkové pokoje ve 4* hotelech  

 6   polopenze (forma bufetu) 

 1  pouštní kemp s polopenzí 

 všechny vstupy na program a pláže 

 služby českého delegáta  

 zákonné pojištění 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY 

 pozorování hvězd ve Wadi Rum: 30,00 USD  potápění v Aqabě: 55,00 USD 
 

Závazné přihlášky prosím zasílejte do 17.10.2022 JUDr. Marcele Janulíkové na mail: marcelajanul@gmail.com. 

Zálohu ve výši 16.000,00 Kč bude třeba uhradit do 31.10.2022. 

Zájezd připravuje Golden Travel and Tours. Bližší informace např. na: 

https://www.goldentraveling.cz/zajezdy/jordansko-s-fotografem-a-cestovatelem-jirkou-kolbabou/ 

mailto:marcelajanul@gmail.com

