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Informacje Jordania
Ludność

8.1 mln
Religia

Stolica

Amman

Język

Arabski

Waluta

Powierzchnia

islam sunnicki dinar jordański 97.740 km2
- JOD
Poniżej znajdziesz wiele praktycznych informacji dotyczących podróży do Jordanii.

Czas

Sugerujemy doliczyć 10 % napiwków do łącznego

Różnica czasu między Polską a Jordanią zależy od tego,

kosztu wycieczki.

czy w Polsce obowiązuje czas letni czy zimowy:
W przypadku rejsów wycieczkowych obowiązują inne
Czas letni: + 2 godziny

zasady, patrz szczegółowy program danego rejsu.

Czas zimowy: + 1 godzina

Waluta i karty kredytowe
Transport w Jordanii

W Jordanii jednostką monetarną jest dinar jordański

Autokary w Jordanii pod względem standardu

(JOD). W marcu 2014 r. kurs wynosił 1 DKK = ok. 0,1 JOD, 1

odbiegają nieco od tego, który znamy z Europy.

USD= ok. 0,7 JOD, 1 EUR = ok. 1,0 JOD.

Korzystamy z najlepszej dostępnej kategorii
autokarów w miarę możliwości wyposażonych w

Radzimy zabrać ze sobą dolary amerykańskie lub euro,

klimatyzację.

ponieważ w Polsce nie ma możliwości zakupu dinarów
jordańskich. Karty Visa, Mastercard i American Express

Ceny w Jordanii

są bardzo rozpowszechnione i akceptowane w

Posiłek można zjeść za ok. 50 zł. Co do codziennych

większości dużych hoteli oraz w niektórych sklepach.

wydatków, z naszego doświadczenia wynika, że

W większości dużych miast istnieje możliwość

należy przeznaczyć co najmniej 140 zł na dzień. W

wybrania gotówki przy użyciu kart MasterCard i Visa.

przypadku zakupu dodatkowych napojów itd.
sugerujemy doliczyć dodatkowe 30 zł od osoby na

Elektryczność

dzień.

W Jordanii stosuje się prąd o napięciu 220 V. W
większości miejsc występują okrągłe gniazdka z

Napiwki

dwoma otworami, ale czasami mogą pojawić się też

Podczas naszych wycieczek zetkną się Państwo z

inne typy. W związku z tym warto mieć ze sobą zestaw

życiem codziennym oraz obyczajami odwiedzanego

przejściówek.

kraju. W wielu krajach system napiwków jest bardziej
sformalizowany niż u nas i oczekuje się, że lokalni

Telefon i internet

przewodnicy i kierowcy otrzymają pewną kwotę

Międzynarodowy numer kierunkowy do Jordanii to

napiwku, jako że wynagrodzenie w sektorze usług

+962. Wykonywanie połączeń z Jordanii wiąże się z

często jest ustalane z założeniem, że zostanie

wysokimi kosztami. Prosimy skontaktować się ze

uzupełnione napiwkami. W programie wycieczki

swoim operatorem telefonii komórkowej w celu

podajemy przewidywaną kwotę, tak żeby mogli

uzyskania informacji o taryfach i opłatach za

Państwo zawczasu wziąć ją pod uwagę. Cena

pochodzenia wychodzące i przychodzące w Jordanii.

wycieczki nie obejmuje napiwków, ponieważ jest to
sprawa indywidualna, a system napiwków stanowi

W stolicy, Ammanie, znajduje się pewna liczba kafejek

część kultury, którą decydujemy się odwiedzić i którą

internetowych, jednak w mniejszych miastach nie ma

powinno się respektować. Dla porządku należy jednak

co liczyć na znalezienie takiego miejsca. Większość

podkreślić, że dawanie napiwków jest rzecz jasna

dużych hoteli w Jordanii zapewnia odpłatny dostęp do

dobrowolne.

internetu.
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Woda pitna i higiena

Zwyczaje

Hotele oraz większe restauracje wyposażone są w

W Jordanii obowiązują stosunkowo luźne zasady co

toalety o standardzie zachodnim. W pozostałych

do ubioru. W pobliżu meczetów i innych świętych

miejscach można się jednak natknąć na tzw. ubikacje

miejsc należy okazywać szacunek – także przez swój

kucane, problemem może być także brak papieru

ubiór. Sugerujemy dobór takiego stroju, który zakrywa

toaletowego. Standard w toaletach publicznych oraz

kolana i ramiona.

na obszarach wiejskich również może sprawiać
wrażenie prymitywnego. Radzimy zaopatrzyć się we

Krótkie spodenki nie są strojem, który widać na ulicach

własny papier toaletowy lub paczkę chusteczek

w Ammanie, natomiast w Akabie są typowym ubiorem

intymnych, a także ewentualnie żel do dezynfekcji rąk

turystów.

(można kupić w aptece). Wówczas brak dostępu do
wody nie będzie aż tak uciążliwy.

Palenie
W samolotach oraz środkach komunikacji obowiązuje

Woda z kranu nie nadaje się do picia, w związku z czym

zakaz palenia. Palenie w budynkach użyteczności

lepszym rozwiązaniem będzie kupowanie wody

publicznej jest zabronione poza specjalnie

butelkowanej.

wyznaczonymi palarniami.
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Przepisy wizowo-paszportowe
Zapoznaj się z przepisami wizowo-paszportowymi w związku z podróżą do Jordanii.
Obywatele polscy podróżujący do Jordanii zobowiązani są do posiadania wizy.
Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii można otrzymać na
międzynarodowych przejściach granicznych (koszt ok. 40 JOD), z wyjątkiem przejścia na moście Króla Husajna
(Allenby Bridge). Ponadto obowiązuje tzw. podatek wyjazdowy, którego wysokość jest zmienna.
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport, którego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy, licząc od
daty planowanego powrotu z Jordanii.
Zaleca się, aby osoba dorosła samotnie podróżująca z dzieckiem miała dokumenty poświadczające jej prawo
do opieki nad nim.
Informacje na temat obowiązujących przepisów wjazdowych, Polacy oraz obywatele innych państw, uzyskają
kontaktując się z Ambasadą Jordanii w Berlinie tel. +49 30 36 99 60 31 lub naszym biurem partnerskim 2 Ways
www.wizaserwis.pl.
Każdy uczestnik wycieczki powinien we własnym zakresie zadbać o to, by posiadać wszystkie wymagane
dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy.
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Szczepienia Jordania
Wymagania i zalecenia dotyczące szczepień ulegają na bieżąco zmianom. Dlatego też zalecamy kontakt z
lekarzem rodzinnym lub punktem szczepień w celu zasięgnięcia informacji o aktualnie wymaganych
szczepieniach: szczepieniadlapodrozujacych.pl
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Klimat i pogoda Jordania
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.
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Amman

Aqaba

Źródło: World Weater Information Service
Powierzchnię Jordanii w około 90 % stanowią pustynie lub obszary półpustynne. Zwłaszcza region wschodni to
suche, płaskie i niezamieszkane tereny z niekończącym się krajobrazem piasków i odłamków skalnych,
urozmaicany jedynie rzadko występującymi oazami. Dalej na zachód rozpoczyna się wyżyna ze wzniesieniami
1600-1700-m n.p.m., opadającymi gwałtownie ku rzece Jordan. Ta ważna dla chrześcijańskich pielgrzymów rzeka
stanowi granicę z Izraelem oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu. Wpada ona od najniżej położonego i najbardziej
zasolonego jeziora na świecie Morza Martwego, leżącego 408 m poniżej średniego poziomu morza. W Jordanii
panuje suchy klimat pustynny, choć w zachodniej części kraju od listopada do kwietnia może występować pora
deszczowa. Latem panują tu silne upały, a termometry pokazują najczęściej około 30 stopni C. Zimą temperatury
wahają się w okolicach 15 °C, czasami występują też lodowate wiatry oraz opady śniegu w zachodniej części
kraju. Natomiast w Akabie nad Morzem Czerwonym przez cały rok jest ciepło i przyjemnie.
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