
Pielgrzymka do Jordanii 
Śladami biblijnych Świętych – Mojżesza, Eliasza i Jana Chrzciciela 

30 września – 10 października 2022 
Dzień 1 – Wylot z Chicago z lotniska O’Hare, bezpośredni przelot do Ammanu. 

Dzień 2 – Przylot do Ammanu, stolicy Jordanii. Kolacja i nocleg w Ammanie. 

Dzień 3 – Wczesne śniadanie. Zwiedzanie magicznego miasta Amman, 

jednego z najstarszych i nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. Pierwsze 

ślady cywilizacji pochodzą jeszcze z czasów neolitu, ok. 8500 r. p.n.e. Na 

początku zobaczymy Cytadelę,  umiejscowioną na wzgórzu Jebel Al Qala’a,     

z którego roztacza się przepiękny widok na stolicę Ammonitów. Najlepiej zachowaną budowlą w ramach 

Cytadeli jest Pałac Ummajadów, z VII-VIII wieku n.e. Pałac wchodzi w skład 

ogromnego kompleksu budowli, jednak wielka ich część mocno ucierpiała w 

wyniku silnego trzęsienia ziemi. Dzisiaj możemy podziwiać hall z kopułą. Kolejną 

atrakcją starego miasta jest Teatr pozostałość czasów rzymskich, gdy Amman 

nazywany był miastem Filadelfia. Pomieścić mógł na widowni do 6000 osób. 

Zbudowany w takim kierunku, że słońce nie mogło razić widzów podczas oglądania 

spektaklu. Teatr słynie przede wszystkim z fantastycznej akustyki. Osoby siedzące w najwyższych rzędach, 

mogą bez problemu słyszeć, co mówi się szeptem na scenie. Muzeum Narodowe, w którym można zobaczyć 

mnóstwo eksponatów z epoki brązu i rzeźby pochodzące nawet z lat do 8000 r. p.n.e. Czas wolny na 

„starówce” stolicy Jordanii i przejazd na kolację do tradycyjnej jordańskiej restauracji z lokalnym folklorem. 

Nocleg w hotelu w Ammanie. 

Dzień 4- Śniadanie i wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej Górskiej                         

w miejscowości Anjara. Przejazd do wzgórza 

Tell Mar Elias górującego nad wioską Listib, 

która w czasach biblijnych nosiła nazwę 

Tiszbe i była miastem rodzinnym Eliasza.  

Ze wzgórza rozciąga się piękny widok na 

panoramę wzgórz Gileadu. Zwiedzanie „Pompeji Bliskiego Wschodu” czyli 

Gerazy, lub jak mówią Jordańczycy „Dżerasz”. Najlepiej zachowanego na świecie miasta z czasów rzymskich. 

Przejazd nad Potok Jakuba (Zarqa), gdzie biblijny Jakub walczył z Aniołem Pańskim. Powrót na kolację nocleg 

w Ammanie.  

Dzień 5- Śniadanie. Przejazd do Betani nad rzekę Jordan, miejsca Chrztu Pańskiego. Panorama Morza 

Martwego, najniższego miejsca w Azji. Po lunchu 

przejazd i wejście na szczyt góry Macheront, na 

której w starożytności wznosił się zamek Heroda. 

Dzisiaj jedynie możemy wyobrazić sobie zamek, w 

murach którego zginął męczeńsko Św. Jan 

Chrzciciel. Kolejnym etapem naszej pielgrzymki będzie Góra Nebo, z której 

Mojżesz podziwiał panoramę Ziemi Obiecanej, oraz gdzie znajduje się 

domniemane miejsce śmierci starobiblijnego Proroka. Powrót na nocleg do hotelu w Ammanie. 

Dzień 6- Śniadanie. Droga do Petry, podczas której zatrzymamy się z wizytą w mieście Madaba, gdzie w 

Cerkwi  Św. Jerzego zobaczymy najstarszą bizantyjską mozaikę przedstawiającą ziemię biblijną. Przestawiono 



na niej ziemie od Libanu do delty Nilu, od Morza Śródziemnego po Pustynię 

Arabską. Do dziś przetrwał fragment, na którym jest Jerozolima, łodzie na Morzu 

Martwym, ryby w rzece Jordan i  Jerycho. Każda miejscowość została podpisana 

w języku greckim. To najlepsza topograficzna mapa sprzed powstania 

współcześnie znanej kartografii. Znajduje się na niej 157 miast i wsi , które 

istniały między 542 a 570 rokiem n.e. Mozaika ta jest zarazem najstarszą 

zachowaną mapą Ziemi Świętej. Przejazd do Kerak des Chevaliers, drugiego największego na Bliskim 

Wschodzie zamku krzyżowców z 1142 roku. Przed dojazdem do Petry odwiedzimy Źródło Mojżesza.        

Kolacja i nocleg w Petrze.  

Dzień 7- Śniadanie. Petra, wykute w skale starożytne miasto, stolica 

królestwa Nabatejczyków i Edomitów, zarazem największa atrakcja 

Jordanii.  Po przejściu malowniczego skalnego wąwozu, wyłania się 

Skarbiec, z którym przede wszystkim kojarzona jest Petra. To starożytne 

miasto kryje wiele niesamowitych budowli wyrzeźbionych w litej skale, 

takich jak Skarbiec Faraona, Skała Dżinów, Ulica Fasad, Amfiteatr, i liczne 

grobowce. Petra to miejsce gdzie zatrzymywały się karawany, wędrujące do Chin, Indii, Zatoki Perskiej, Egiptu, 

oraz Grecji. Całodzienny pobyt na terenie Parku Petry. Kolacja  i nocleg w 

hotelu w  Petrze. 

Dzień 8 – Śniadanie. Wyjazd z Petry do hotelu nad Morzem Martwym. 

Całodzienna przejażdżka jeepem po skalistej Wadi Rum, „najpiękniejszej 

pustyni świata” gdzie zobaczymy rozległą dolinę wyrytą w prastarych 

skałach w kolorze czerwonym. Niezwykłe krajobrazy tej pustuni 

przypominają widoki z innej planety. Pustynia ta była miejscem, w którym wyprodukowano wiele filmów z serii 

science-fiction, jak na przykład „Gwiezdne Wojny”.  Kolacja i nocleg w hotelu nad Morzem Martwym. 

Dzień 9 – Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad Morzem Martwym. Relaks, wizyty w spa, masaże błotne z 

minerałami i pływanie-unoszenie się na zasolonej wodzie. Kolacja i nocleg             

w hotelu nad Morzem Martwym. 

Dzień 10 – Śniadanie. Całodzienny odpoczynek nad Morzem Martwym, dla 

chętnych spacer do Wadi Attun. Kolacja i nocleg w hotelu nad Morzem Martwym. 

Dzień 11 – Wczesne śniadanie i wyjazd na lotnisko w Ammanie, wylot do Chicago.  

Opiekun Duchowy Ksiądz Piotr Janas, TChr 

Cena: $ 1400  dodatkowo koszt biletu 

 

 

 

Cena nie zawiera:                                   

Kosztu biletu lotniczego                 

Napiwków                                    

Personalnych wydatków                       

Kosztu testów na Covid19                 

Posiłków popołudniowych – lunch   

Napojów do posiłków                          

Dopłaty do pokoju jednoosobowego                   

Ubezpieczenia medycznego 

 

 

Cena zawiera:                                                          

Opieka profesjonalnego pilota w j. polskim                    

Lokalni przewodnicy,  wiza do Jordanii    

Wyżywienie dwa razy dziennie               

Klimatyzowany autokar                                                             

Hotele ****, pokoje dwuosobowe                        

Bilety do miejsc zwiedzanych                              

System audio pozwalający słuchać przewodnika                                               

Codzienna Msza Święta 

 

Informacja i zapisy: Trójcowo (773) 489-4140 lub (630) 292-3332   


