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TÝDEN V JORDÁNSKU - AQABĚ:  

5 DNÍ POD VODOU S 11 PONORY + VÝLET PETRA A MRTVÉ MOŘE 
 

        
 
TERMÍN: 9. 9. 2022 – 16. 9. 2022 
 
1. DEN: V 10 h odlet z Prahy, přímý let 4 hodiny do Aqaby, v ceně odbavené zavazadlo 23 kg, nealko 
nápoje. Po přistání a vstupních formalitách transfer do hotelu cca 20 minut.  
2. DEN: Snídaně, 8:30 transfer z hotelu, potápění ze břehu (2 ponory denní: 1/ Tank + 7 sisters, 
2/C-130 , oběd, nápoje, plnění lahví, závaží a vybavení dle potřeby)  
3. DEN: Snídaně, 8:30 transfer z hotelu, potápění ze břehu (2 ponory denní 1/ Japaneese garden, 
2/ Cedar pride , oběd, nápoje, plnění lahví, závaží a vybavení dle potřeby)  
4. DEN: Snídaně, 8:30 transfer z hotelu, potápění ze břehu (2 ponory denní: 1/ Raibow reef , 2/ 
King Abdullah reef, oběd, nápoje, plnění lahví, závaží a vybavení dle potřeby)  
5. DEN: Snídaně, 8:30 transfer z hotelu, potápění z lodi (2 ponory denní: 1/Black rock, 2/ Military 
museum, oběd, nápoje, plnění lahví, závaží a vybavení dle potřeby)  
6. DEN: Snídaně, 8:30 transfer z hotelu, potápění z lodi (2 ponory denní: 1/ Power station, 2/Tri-
Star aircraft , oběd, nápoje, plnění lahví, závaží a vybavení dle potřeby) + 1x noční ponor Cedar 
pride s večeří a nápoji. 
7. DEN: Snídaně, výlet do PETRY, která patří k sedmi divům světa a koupání v Mrtvém moři. Výlet 
je doprovázen českým průvodcem, transfer klimatizovaným autobusem s wc a Wi-Fi, v ceně vstup 
do Petry a soukromou pláž hotelu u Mrtvého moře, večeře formou bufetu. (cena výletu zahrnuta 
3900,- Kč/os). Návrat do hotelu v pozdních nočních hodinách. Odjezd cca. 7.00hod, návrat cca. 
23.00hoD 
8. DEN: Snídaně, dopoledne volno na balení k odletu a město. V cca. 13:00 odjezd na letiště. Odlet 

do ČR v 16:45, přistání v Praze ve 20:00 h 
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CENA ZAHRNUJE:  

 letenku Praha – Aqaba – Praha (přímý let 4 h) s odbavené zavazadlo 23 kg /Smartwings  

 jordánské vízum – podmínka je platnost pasu 6 měsíců po konci zájezdu 

 transfery z/na hotel z letiště a z/na potápění  

 7 x ubytování se snídaní formou bufetu ve 3* hotelu Aqaba  

 služby dive centra – plnění lahví, vybavení dle potřeby, instruktor každý den se skupinou, 
loď dle rozpisu  

 11 ponorů (3 dny ze břehu, 2 dny z lodi) : 10 denních + 1 noční, oběd a nápoje při denních 
ponorech, večeře při nočním ponoru  

 výlet do Petry a k Mrtvému moři se zahrnutými vstupy, českým průvodcem a večeří 
 

MOŽNÉ PŘÍPLATKY:  

 večeře formou bufetu ve 3* hotelu: 2700,-  

 příplatek za jednolůžkový pokoj ve 3* hotelu: 3960,-  
 komplexní cestovní pojištění včetně covid a storna zájezdu: 880,- Kč/os (nejedná se o 

potápěčské pojištění) 
 

OČEKÁVANÉ POČASÍ: 

 vzduch:   30 – 35°C 

 voda Rudé moře:  27 – 32°C 

 Voda Mrtvé Moře:  32 – 36°C 
 
ČASY ODLETU A PŘÍLETU: 

 v 10:00 z Prahy - 15:30 Aqaba ( ČR+1)  

 v 16:45 z Aqaby - přílet do Prahy 20:00 
 
VÝLET DO PETRY A KOUPÁNÍ V MRTVÉM MOŘI 
7. den našeho pobytu bude patřit návštěvě jednoho z novodobých divů světa - ikonickému 
skalnímu městu PETRA. Na okraji Arabské pouště byla Petra třpytivým hlavním městem 
Nabatejské říše krále Aretase IV. Unikátní město uprostřed růžových skal vystavěli mistři obchodu 
a vodních technologií a najdete zde nejen nejznámější Pokladnici, ale také řadu paláců, účelových 
staveb, vodní komory, divadlo pro 4000 lidí, palácové hrobky, chrámy i klášter. Odpoledne po 
prohlídce v Petře odjezd k Mrtvému moři (cca 2,5 hodiny), kde si vyzkoušíte účinky blahodárného 
bahna a vznášení se v nejslanější vodě světa. Před odjezdem zpět do Aqaby večeře formou bufetu 
v ceně výletu. Návrat do Aqaby v pozdních nočních hodinách. 

 
CENA POTÁPĚČ:  32.500,- Kč 
(zahrnuje služby dle rozpisu včetně potápěčského balíčku)  
  
CENA NEPOTÁPĚČ: 25.000,- Kč    
(zahrnuje služby dle rozpisu bez potápěčského balíčku, při potápění z lodi je možné vzít 
doprovod bez doplatku s sebou) 
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DOPLŇKOVÉ AKTIVITY PRO NEPOTÁPĚČE: 

 Prohlídka Aqaby – Akabská pevnost, tradiční trh, restaurace, bary, obchodní centrum. 
Aqaba je malé středisko, velmi přehledné a bezpečné. Nehrozí žádné nebezpečí ani pro 
samotné ženy ve večerních hodinách. 

 Plážový resort Berenice beach – lehátka, slunečníky, ručníky v ceně vstupu, občerstvení a 
další sportovní aktivity za poplatek. Vstup na 4 dny – 40 JOD, jinak denně 13 JOD. 
https://www.sindbadjo.com/Home/Berenice. Nepotápěče vyložíme na Berenice beach 
po cestě k potápěčské pláži. 

 Veřejná pláž cca 5 minut od hotelu je dostupná bez poplatku, ale nejsou zde poskytovány 
žádné služby (lehátka, slunečníky atd), pláž není příliš udržovaná a je více pro lokální 
obyvatele než pro turisty. Mladé ženy mohou čelit obtěžování, neškodné, ale 
nepříjemné… 

 Výlet do pouště Wadi Rum se západem slunce 15:00 – 20:00h, cena 55,- USD, zahrnuje 2 
h jeep tour, transfer, průvodce (pravidelně 6. den pobytu) 

 

 
 

PODMÍNKY ÚČASTI: 

 POZOR - počet míst omezen 

 Platný pas 6 měsíců po ukončení zájezdu 

 Do 24. 6. 2022 zaplacená záloha 15% z ceny zájezdu 

 Do 1. 8. 2022 zaplacen doplatek do plné ceny zájezdu 

INFORMACE O AKCI: 

 Tomáš Blaška,  + 420 725 606 745,  tomas@directocean.cz     

http://www.directocean.cz/
mailto:info@directocean.cz
http://www.shop.directocean.cz/
https://www.sindbadjo.com/Home/Berenice
mailto:tomas@directocean.cz

