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INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU  

264 JORDÁNSKO 

CHARAKTERISTIKA AKCE 
Poznávací komfortní zájezd za kouzlem Orientu je určen především milovníkům kultury, památek a náboženství. 
Společně nahlédneme do hluboké historie, poslechneme si biblické příběhy a navštívíme ztracená města. Život 
celé společnosti se stále řídí pravidly islámu, ale překvapí vás přívětivost místních obyvatel. Program je koncipován 
v pozvolnějším tempu tak, aby bylo dostatek času na prohlídku zajímavých míst. Akce nepatří k fyzicky náročným. 
Pro přesuny budeme používat klimatizované minibusy. Do programu není zahrnut žádný noční přesun. Ubytování 
je zajištěno v komfortních hotelech kategorie 3* s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 

CESTOVNÍ DOKLADY 
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s 
minimálně 3 volnými stránkami (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je 
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 pasové fotografie (pro případ ztráty nebo 
krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-mail. 

VÍZOVÁ POVINNOST 
Pro vstup je potřeba vízum, které není zahrnuto do ceny zájezdu. 

Pro občany ČR: Vstupní vízum po příletu za 40 JOD (cca 50 EUR).  

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do 
navštívených zemí. 

Doporučujeme zakoupit JORDAN PASS, který zahrnuje vstupy do většiny památek a vízum do Jordánska.  

Celková cena vstupenek vás vyjde nejvýhodněji a odpadnou i zdržení při nákupu jednotlivých vstupů. Odkaz zde: 
https://www.jordanpass.jo/Contents/Prices.aspx. Doporučujeme zakoupit variantu JORDAN WANDERER. 

PODMÍNKY VSTUPU 

Pro všechny cestující (očkované i neočkované bez rozdílu) platí: 

• Na stránce https://www.visitjordan.gov.jo/form/ vyplňte cestovní prohlášení. Následně získáte 
osobní QR kód, který je povinný při nástupu do letadla. Stejně tak je kontrolován imigračními 
úředníky při příletu do Jordánska.  

• Je potřebné mít uzavřené cestovní pojištění. Pokud ho nemáte, obraťte se na nás, rádi vám ho 
sjednáme u pojišťovny ERV. 

CO VZÍT S SEBOU 
Vzhledem k pohodovému charakteru akce je možné cestovat s kufrem nebo cestovní taškou na kolečkách. Dále 
doporučujeme menší batůžek jako příruční zavazadlo, využijeme jej i během aktivit na zájezdu. 

Je třeba si uvědomit, že na některých místech je nutné decentní oblečení vzhledem k místním kulturním a 
náboženským tradicím. Nevhodné jsou kupříkladu příliš krátké sukně, kraťasy, tílka, odhalené dekolty a jiné  
odhalující oblečení, nehledě na věk. Kraťasy a sukně dosahující ke kolenům jsou většinou v pořádku. Ve větších 
městech, v turistických památkách, na pláži a v hotelových resortech jsou pravidla uvolněnější. V mešitách a 
chrámech jsou pravidla přísnější. Jordánsko je, nejenom co se týká oblečení, konzervativní země. 

Většinu času strávíte v letním oblečení, ale přibalte i něco teplejšího na večer a do klimatizovaných prostor. Dlouhé 
kalhoty a mikina se hodí, protože večery mohou být chladné, obzvláště v poušti. Volte pohodlnou sportovní obuv 
na delší toulky po památkách a sandály na chvíle pohody. Žabky se mohou hodit k bazénu či do hotelových pokojů. 

https://www.visitjordan.gov.jo/form/
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Někteří ocení i obuv do vody. Z dalšího vybavení na cestu se hodí pokrývka hlavy, kvalitní sluneční brýle, opalovací 
krém s vysokým ochranným faktorem. 

K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu, 
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny 
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, apod.) v příručním zavazadle, které si berete s sebou 
do letadla. 

ZDRAVÍ 
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. V tabulce níže jsou uvedena pouze 
nejčastější očkování pro cesty do exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit.  

Kvalita zdravotních služeb je v regionu nadstandardní a lékárny bývají dobře zásobené. Kvůli covidové situaci si 
přibalte pár kusů respirátorů a dezinfekci na ruce. 

Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.  

• Hepatitida A+B Doporučené 

Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny.  Jejich síť najdete po celé 
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty 
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz. 

Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle, Údolní 
16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní 
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz . 

Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné 
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže 
(střevní potíže, bolest, horečka apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i zubaře. 

POJIŠTĚNÍ 
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah 
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění 
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu bylo pojištění léčebných výloh i případné pojištění storna 
uzavřeno.  

V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na 
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné 
připojištění na tyto aktivity! 

Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete v tištěném katalogu, u pracovníků CK nebo na webových 
stránkách www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění 
sjednat samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu 
před vaším odletem. 

Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské 
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás 
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck 

VALUTOVÉ VYBAVENÍ 

Místní měna:    Jordánský dinár (JDi)  1 EUR = cca 0,8 JDi 

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/ 

Ceny jsou obdobné jako u nás. Nejvhodnější měnou jsou USD, stejně tak EUR. 

http://www.ockovacicentrum.cz/
http://www.strakrle.com/
http://www.medpharm.cz/
http://www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni
http://www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck
https://www.oanda.com/currency/converter/
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Na nezbytné výdaje (strava nad rámec programu, spropitné, suvenýry) doporučujeme částku od 500 EUR výše. 
Výše kapesného je velmi individuální. Kapesné si vezměte v hotovosti. 

PLATEBNÍ KARTY: 
Zde vládne hlavně hotovost. Síť bankomatů sice existuje ve velkých městech, restaurace a hotely obvykle přijímají 
platby kartou. 

SPROPITNÉ 

Spropitné je součástí jordánské kultury a je očekáváno (např. nosiči v hotelech, řidiči). Dražší restaurace a hotely 
mohou mít spropitné zahrnuté do ceny. V levnějších hotelích a restauracích není nutné dávat spropitné. Na konci 
pobytu se vybírá spropitné pro řidiče a místního průvodce cca 70 EUR/osoba. 

CENA ZÁJEZDU 

Cena zájezdu zahrnuje: 

• Mezinárodní letenka  
• Letištní taxy  
• Doprava klimatizovaným minibusem 
• Ubytování 6x v komfortních hotelech s polopenzí, 1x v poušti v beduínských stanech s příslušenstvím  
• Pouštní safari v 4x4 džípech (2 hodiny), beduínská večeře  
• Návštěva privátní pláže Berenice v Aqaba 
• Český průvodce  
• Místní průvodce  

Cena zájezdu nezahrnuje: 

• Vstupní vízum po příletu 40 JOD (cca 50 EUR)  
• Strava mimo snídaně a večeře  
• Vstupné do památek cca 120 USD  
• Fakultativní aktivity 
• Spropitné  
• Příplatek za jednolůžkový pokoj  
• Cestovní pojištění (rádi vám připravíme nabídku od ERV Evropské pojišťovny) 

Fakultativní výlety 

• Let balónem ve Wádí Rum 
• Plážové sporty v Aqaba 

UBYTOVÁNÍ 
Po dobu zájezdu budeme ubytováni v komfortních hotelech 3* s polopenzí, ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. 

DOPRAVA 
Po celou dobu akce budeme užívat vlastní pronajatá vozidla (klimatizovaný minibus). 

STRAVA A NÁPOJE 
V ceně zájezdu nejsou zahrnuty obědy. V poledne se stravujeme společně v místních restauracích a jídelnách, 
průvodce je nápomocen výběrem restaurace, příp. překladem jídelního lístku. Snídaně bude podávána na hotelu.  
Alkohol je možno dovézt, limit je maximálně 1 litr na osobu. 
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Jednou z hlavních potravin je rýže, která se podává často v kombinaci s jogurtem, jehněčím, lilkem a bílým 
chlebem. K dostání je masový špíz podávaný s chlebem nebo rýží. Vegetariánská jídla nejsou běžná, ale lze se 
setkat i s bezmasými variantami jídla. Typickou chuť místním pokrmům dodává hřebíček, skořice, kurkuma, 
kardamom a šafrán. Často také česnek a limetka. K pití se servíruje silný čaj nebo konvice s vodou. Jedním z 
tradičních nápojů je jogurtový nápoj. Oblíbená je silná káva s kardamomem připravovaná tradičním způsobem. 

Voda z vodovodní sítě by měla být pitná, ale voda balená (která je všude dostupná) nebo převařená je jistotou. 

KLIMATICKÉ PODMÍNKY  
Počasí je subtropické suché a je ovlivněno Středozemním mořem. Na západě je klima více středomořské, na 
východě potom pouštní. Zimy jsou zde studené a léta opravdu teplá a suchá. V létě jsou teploty v údolích až okolo 
48 ̊ C, v Ammánu okolo 26 ̊ C. Nejteplejším měsícem je srpen. V pouštích je počasí velice proměnlivé. Neuvěřitelně 
vysoké teploty se lehce mohou proměnit v mrazivý vítr. V zimě je průměrná teplota 8 ̊ C, občas se teploty pohybují 
i pod nulou, někdy je zase razantně tepleji. Ovšem na pobřeží Rudého moře a Aqabě je příjemně i v zimních 
měsících. Dešťové období je tu mezi listopadem a dubnem. Ročně v Jordánsku spadne okolo 20 cm srážek. Obecně 
platí, srážky ubývají směrem do vnitrozemí. Ideálními měsíci na dovolenou je jaro a podzim, kdy ani není zima ani 
úmorné teplo. 

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:  
V Brně: 
písemně:  LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO 
telefonicky:  542 214 645 
e-mailem: info@livingstone.cz 
osobně:  po – pá 9.00 – 16.00 hodin 

 

Naši nabídku zájezdů najdete na www.livingstone.cz 
 

http://www.livingstone.cz/

