
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 147 

 JORDÁNSKO          č. záj. 623 

1. Odjezdy 
 
Čas odletu bude upřesněn v pokynech cca 10 dní před 
zájezdem. 

2. Doprava  
 
Letecká doprava je zajištěna na trase Praha - Ammán - 
Praha (většinou přímá linky nízkonákladovou společností 
Ryan Air). Informace ohledně zavazadel budou uvedeny v 
podrobných pokynech k odletu, v ceně je jedno malé 
palubní zavazadlo a jedno zavazadlo k odbavení (do 
hmotnosti 20 kg). 
CK si vyhrazuje právo změnit leteckou společnost dle 
aktuální situace a aktuálních letových řádů. 
Doprava na místě je zajištěna klimatizovanými autobusy / 
minibusy (dle počtu účastníků). 

3. Ubytování  
 
Ubytování je zajištěno 10x v hotelích kategorie*** - 
2lůžkové pokoje s příslušenstvím. 
Předpokládané schéma ubytování: 3x Ammán, 2x Petra, 
2x Aqaba, 3x Ammán. 
 
Příplatek:  
1/1 pokoj – 6 200 Kč (zde povinný při nedoobsazení). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 9-10x polopenze (večeře v 
den příletu a snídaně v den odletu se řídí časem příletu - 
odletu, podle toho bude nebo nebude zajištěna). Snídaně 
i večeře jsou formou bufetu. Snídaně - pečivo sladké, 
tousty, arabský chléb, máslo, džem, sýr, zelenina, vajíčka. 
Večeře - výběr ze 2-3 hlavních jídel, polévka, výběr 
salátů, dezerty - většinou sladkosti, někdy ovoce. 

5. Důležité osobní věci a informace 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, doporučujeme trekové 
sandály nebo uzavřené trekové boty na prohlídky Petry 
(zde jsou pevné boty v podstatě nutností), Wadi Rum 
apod. Plavky, klobouk a brýle proti slunci, krém na 
opalování s vyšším ochr. faktorem, repelent, deštník, 
teplejší oblečení pro případ horšího počasí – větrovku, 
nepromokavé kalhoty do horských oblastí. Základní léky – 
acylpyrin, endiaron, ibalgin, paralen, jodisol apod. a léky 
trvale užívané. 
Jordánsko je proti ČR posunuto o jedno časové pásmo 
na východ. Přitom zavádí letní čas, a to vždy od 
posledního pátku v březnu do posledního čtvrtka v říjnu, 
zatímco ČR vždy od poslední neděle v březnu do 
poslední soboty v říjnu. Kromě čtyř dní v roce je tak 
časový posun v Jordánsku trvale +1 hodina proti ČR. 
V Jordánsku vládne suché, subtropické klima, které 
ovlivňuje ze západu Středozemní moře a z východu 
poušť. Směrem do vnitrozemí ubývají srážky. Roční úhrn 
činí asi 200 mm. Jordánsko lze rozdělit do tří klimatických 
oblastí. První je pobřeží Rudého moře, město Akaba a 
Jordánské údolí, kde je teplo v zimě i v létě. Druhou jsou 
pouštní oblasti. Zde panují velmi horké dny a zároveň 
velmi chladné noci během celého roku. A třetí kopcovité 
oblasti, které se vyznačují krátkou chladnou zimou a 

dlouhým horkým létem. Průměrné roční teploty celého 
území jsou 25°C v létě a 8°C v zimě. 
Počasí v měsíci březnu je příjemné, v severní části země 
se teploty přes den pohybují v průměru kolem 16°C, 
mohou se vyskytnout i občasné srážky. V oblasti Petry a 
Wádí Rum jsou teploty kolem 20°C, v oblasti Aqaby kolem 
23-26°C. 
Počasí v měsíci listopadu je teplé, ale již ne horké, teploty 
se pohybují kolem cca 25°C, rána jsou chladnější, kolem 
6-15°C. V poušti jsou noci velmi chladné a často se 
pohybujeme v nadmořské výšce 300-800 m n.m. 
Vzácností není v tomto období ani déšť a následné 
ochlazení o 20°C, proto doporučujeme zabalit dostatek 
oblečení na případné převlečení při změně počasí. 
Upozorňujeme, že zejména noční (tj. i teploty ráno a 
večer) mohou být nízké a pohybovat se v oblasti 
severního Jordánska kolem 5-10°C. 
Zásuvky jsou většinou dvoukolíkové evropského typu, 
nebo podle britského 
standardu se třemi 
hranatými kolíky, můžete 
se však setkat i se starou 
britskou normou (tři kulaté 
kolíky), výjimečně i s 
dalšími. Doporučujeme s 
sebou adaptér. 
Zásadně respektujte 
zákaz fotografování, 
který je obvykle 
doprovázen 
srozumitelným 
piktogramem. Rozhodně 
nefotografujte osoby v uniformách a vojenské a 
strategické objekty (mosty, nádraží, vojenskou techniku). 
Místní, zejména muslimské obyvatele fotografujte 
výhradně po jejich předchozím svolení; zejména ženy si 
to často nepřejí. Při fotografování dětí se dovolte rodičů. 
Malá odměna je samozřejmostí (bonbony nebo drobné 
peníze). 
Zejména pro pohyb po městech doporučujeme 
decentnější oblečení (zahalená ramena, kalhoty / sukně 
pod kolena, příp. i delší) - není to nutností, ale rozhodně 
Vám to procházky po městech zpříjemní a nebudete tolik 
vystaveni pohledům apod. ze strany místních (týká se to 
zejména žen). 
Můžete vzít s sebou granule pro psy a kočky, kterých je 
v Jordánsku mnoho a často nikomu nepatří. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Informace o 
váhových limitech zavazadel pro leteckou přepravu budou 
vypsány v pokynech k odletu cca 10 dní před zájezdem. 

7. Pas a vízové formality 
 
Občané ČR mohou do Jordánska cestovat s cestovním 
pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o 6 měsíců 
předpokládanou dobu pobytu.  
Pas musí být opatřen platným vízem, které v případě 
skupinového zájezdu vyřizuje naše CK ve spolupráci s 
jordánskou partnerskou CK a klienti jej obdrží zdarma po 
příletu na letišti. 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů je 
možné pouze do 26. června 2012. Po tomto datu budou 
moci děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  



Doporučujeme pro případ ztráty cestovního dokladu vézt 
s sebou 2 kopie cestovního dokladu a 2 fotografie, vždy 
uložené odděleně od cestovního dokladu, v jiném 
zavazadle. 
Odletová taxa se při odletu z Ammánu neplatí, je součástí 
letenky. 
 

Prosíme o nahlášení čísla Vašeho pasu a data jeho 
platnosti. Podrobnější informace ohledně vyřízení víz 
a náležitostí, které k tomu budeme potřebovat, 
obdržíte včas dopisem nebo emailem. 
 

8. Pojištění 
 

Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni 
vycestovat do zahraničí pouze s platným pojištěním 
léčebných výloh. 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 015 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s. 
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
letišti společně s letenkou. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění nevyužité dovolené – 45 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou  
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 45 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
Očkování a zdravotní upozornění: 
Žádné očkování není povinné a mezinárodní očkovací 
průkaz se nevyžaduje. Doporučuje se mít očkování proti 
tetanu, žloutence typu A. 
Voda z vodovodu není pitná. Pijte výhradně vodu 
kupovanou balenou a zkontrolujte neporušenost 
uzávěru. Vodou je třeba šetřit, je jí nedostatek (Jordánsko 
patří mezi 10 zemí v rámci celého světa s největším 
nedostatkem pitné vody).  
Použitý toaletní papír se odkládá do zvláštních košů, 
nikoli do záchodu (na hotelích, veřejných WC, letišti…). 

9. Orientační ceny vstupného 
 

Měnou v Jordánsku je jordánský dinár (JOD). Orientační 
kurz: 1 USD = cca 0,7 JOD (fixní kurz, lišící se ve 
směnárnách jen velmi málo), 1 € = cca 0,73 JOD. 
Peníze (dolary, Eura) nesmí být nijak poškozené, 
popsané, natržené apod., protože jinak je ve směnárnách 
nepřijmou a nevymění. Pro dolary dále platí, že bankovky 
nesmí být starší než rok vydání 2000. 
V suvenýrových obchodech můžete platit přímo dolary 
nebo vyměněnými dináry, v případě platby Eury bývá kurz 
o něco méně výhodný. 
V potravinových obchodech a na trzích je nutno platit 
v dinárech. 
Doporučujeme vézt s sebou také drobné dolary  
(1-5 dolarové bankovky) na drobné nákupy, např. vodu u  
řidiče autobusu, bakšiš apod. 
Pro výměnu ve směnárnách je vhodnější mít větší 
bankovky. 
Ve větších obchodech a restauracích lze platit kartou, ale 
ne vždy (velké supermarkety typu mall, obchody 
s produkty Mrtvého moře apod.), v menších obchodech je 
možná platba pouze v hotovosti a v dinárech. 
 
Částka na vstupy v Jordánsku – budou zajištěny 
formou Jordan Pass pro všechny klienty - 130 USD - 
včas Vás budeme informovat.  
 
Průvodce bude na začátku zájezdu vybírat částku  
50 USD / osoba na spropitné. Je to v Jordánsku 
zavedeným a v podstatě povinným zvykem, který dodržují 
všichni zahraniční návštěvníci. Očekávají je řidiči i 
průvodci, hoteloví nosiči, řidiči terénních aut ve Wádí Rum 
apod., a dá se říct, že dát spropitné je všude nutností. 
V restauracích činí spropitné 10% z celkové částky, pokud 
není zahrnuto v účtu. Pokud jste výjimečně spokojeni, 
každá další částka je vítaná. Taxikářům se pouze 
zaokrouhluje cena nahoru. Na každém klientovi pak bude 
případné využití koní v Petře (jízda od vstupu k začátku 
soutěsky Siq je v ceně vstupného do Petry) – zaplatit 
bakšiš v případě využití jízdy je nutností (cca 3-5 JD / os.). 
 

Vybrané vstupy pro cenovou představu v Jordánsku, 
nejsou uvedeny všechny vstupy: 
Hrad Ajlun – 3 JOD 
Jerash – 10 JOD 
Ammán – Archeologický areál na Citadele – 3 JOD 
Ammán - mešita krále Abdulláha I. - 2 JOD 
Madaba – Archeologický park – 3 JOD, Mozaiková mapa 
- 3 JOD 
Aqaba pevnost - 3 JOD 
Pouštní hrady - 3 JOD 
Hora Nebo – 3 JOD 



Hrad Kerak – 3 JOD 
Hrad Shobak - 3 JOD 
Umm ar-Rassas - 3 JOD 
Umm Qais - 5 JOD 
Betánie Zajordánská - 12 JOD 
Petra – 50 JOD 
Wádí Rum - 5 JOD 
vstup na pláž u Mrtvého moře - cca 20 USD  
 
Fakult. výlet v Aqabě (cca 3 hodiny) - v ceně oběd na lodi, 
plavba lodí jižně od Aqaby s výhledy do Izraele a na sev. 
část Sinajského poloostrova, pozorování korálových útesů 
proskleným dnem, koupání, šnorchlování (zapůjčení brýlí, 
šnorchlu v ceně) - cca 35 JOD (dle počtu zájemců a typu 
lodi). 
 
Vstupy se budou zajišťovat předem, cca 2-3 týdny před 
odjezdem se budou rozesílat informace ohledně doplatku 
na vstupy pro zájemce. V Jordánsku pak klienti, kteří si 
vstupy připlatí, obdrží Jordan Pass, platný na vybrané 
vstupy. 
 
V ceně zájezdu je zahrnut okruh terénními auty ve Wádí 
Rum (cca 5 hod.). 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před odjezdem. 
Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení 
alespoň 15 klientů. 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Ammán 
J.E. JUDr. Josef Koutský, ne-čt 8.30-17.00, tel: 
+962 659 270 51, nouzová linka +962 797 301 990, Halab 
Street 34, Abdoun, Amman. 
 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
Tel. předvolba: +962 
Centrální pohotovost – hasiči, zdravotní pohotovost, 
dopravní nehody, policie: 911 
 
DOPORUČENÍ PRO TURISTY 
DROZD – Registrace občanů při cestách do zahraničí 
http://drozd.mzv.cz 
Projekt „Dobrovolné registrace občanů České republiky 
při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým 
občanům poskytovat na dobrovolném základě informace 
o svém plánovaném pobytu v zahraničí. 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 

Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
Program zájezdu: 
1. den – Let Praha – Ammán, přílet do Ammánu, dle času 
příletu začátek prohlídky města, ubytování. 
2. den – Polodenní výjezd k pouštním hradům 
a zámečkům východně od Ammánu. Jedinečná fresková 
výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček 
umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-
KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který 

sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka 
AMMANU – Citadela, římské divadlo pro 6000 diváků, 
moderní mešita krále Abdullaha I. 
3.den – Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII 
ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích 
s Izraelem. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE. 
4. den – Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka 
u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. 
Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého 
hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně 
umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry 
na nocleh. 
5. den – Celodenní putování unikátním skalním městem 
PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského 
království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve 
skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 
metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, 
volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden 
s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu 
Indiana Jones a poslední křížová výprava. 
6. den – Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní 
útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM – 
místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, 
uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny. Přejezd 
do Aqaby na nocleh. 
7. den – Celodenní pobyt u Rudého moře v AQABĚ. 
Fakult. možnost lodního výletu - prosklené dno, 
pozorování bohatého podmořského života korálových 
útesů Rudého moře. 
8. den – Přejezd pouštní dálnicí zpět na sever. UMM AR-
RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor a od 
5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se 
dochovaly nádherné mozaikové podlahy. 
9. den – JERASH – nejvýznamnější archeologická 
lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované 
starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, 
sloupové kolonády, oválné fórum. Další antická lokalita 
a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS. Ajjúbovský hrad 
AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do 
kraje, který je jedním z mála muslimských hradů 
postavených na obranu proti křižákům. 
10. den – MADABA s byzantskými mozaikami (slavná 
mapa Svaté země z r. 560). HORA NEBO, odkud se 
Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. 
11. den – Let Ammán – Praha. 
Pořadí může být upraveno dle roční doby a dalších 
okolností. 


