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Praktický průvodce je zpět. Tentokrát vás vezme na toulky po
Jordánsku.

Zatímco

region

Středního

východu

není

příliš

navštěvován, Jordánsko začíná být turisty více a více vyhledáváno.
Důvodů je mnoho. Bezpečná a tolerantní arabská země láká
především na světoznámý skalní chrám Petra, ovšem lákadel je více.
Úchvatná

poušť

Wadi

Rum,

přímořská

Akaba

s možností

šnorchlování, pulzující Ammán, Mrtvé moře, biblická místa i římské
památky rozeseté po různých částech Jordánska. Střední východ je
prosycen zcela jinou kulturou a mentalitou. Pro cestování do takové
destinace je nezbytné se s takovými rozdílnostmi seznámit už předem,
abyste si svůj pobyt usnadnili, ušetřili mnoho peněz a turistiku si užili
zcela bez starostí. Právě na nejrůznější úskalí a triky vás upozorní tato
kniha, tudíž po příjezdu do země budete na vše skvěle připraveni.
Dočtete se, jak se po Jordánsku přepravovat, co si dát k jídlu, jak je to
s financemi i cenami, kde se ubytovat a mnoho dalšího. Veškeré
informace jsem sám ověřil během vlastní cesty a diskutoval jsem je
s dalšími cestovateli i s místními lidmi.
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OBECNÉ INFORMACE

Proč se vydat právě do Jordánska?
Jordánsko je velmi atraktivní země. Navíc je naprosto bezpečná.
Nemusíte se obávat ani blízkosti Sýrie, palestinského území, Izraele či
dalších zemí. Lidé jsou obvykle milí, usměvaví a ani samostatně
cestující ženy nemusí mít strach.
Z památek je na prvním místě samozřejmě starověké město Petra
na jihozápadě země. Jeho neuvěřitelná rozlehlost a komplikovaný
terén si žádají nejméně dvoudenní návštěvu. Další povinnou
zastávkou by měl být Národní park Wadi Rum. Tam se turisté setkají
s původními obyvateli této pouště, jimiž jsou Beduíni. Samozřejmě se
lze svézt na hřbetě velblouda, obdivovat roztodivné skalní útvary
rozeseté mezi nekonečnými pláněmi růžovo-oranžového písku.
V poušti Wadi Rum byste měli zůstat i přes noc. Neuvěřitelná tma a
dech beroucí podívaná na oblohu posetou tisícovkami hvězd za to
stojí. Na jihu se lze také vykoupat, pobřežní město Akaba láká
ke šnorchlování. Věřte, že podvodní svět je zde vskutku rozmanitý.
Na severu si vás pro změnu získají četná místa protknutá zajímavou
historií. Ať už je to Džaraš s pozůstatky římského města, nebo snad
samotný Ammán s římským amfiteátrem či citadelou tyčící se
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na jednom z mnohých kopců. Biblický příběh o Mojžíšovi si pak
můžete připomenout na posvátné hoře Nebo. Odpočinout si můžete
u Mrtvého moře, které je nejnižším místem na celé Zemi.

Ammán a jeho bílé domy
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Vízum
Pro občany České republiky platí pro vstup na území Jordánska
vízová povinnost. Vše lze vyřídit až po příletu na letišti za cenu 40 JD
(56 USD). Pro turisty je však jednoznačně výhodnější JordanPass,
který zahrnuje i vízum. Existují tři varianty. První stojí 70 JD (99
USD) a v jeho ceně je pouze jednodenní vstup do Petry. Další
možnost vyjde na 75 JD (106 USD) a umožňuje dvou denní návštěvu
Petry. A poslední je dokonce na tři vstupy, stojí 80 JD (113 USD).
JordanPass můžete použít v celé řadě památek. Dejte si však pozor, že
u všech typů musíte pobývat v Jordánsku alespoň 3 noci. Více
informací najdete na oficiální internetové stránce:
https://jordanpass.jo/Default.aspx
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Praha – Ammán
Důvodem, proč se Češi začínají hrnout do Jordánska, je
bezpochyby také nová linka nízkonákladového leteckého dopravce
Ryanair. Přímé spojení z Prahy do Ammánu je zajištěno vždy v úterý
a v sobotu. Brzký ranní let zajišťuje, že přiletíte do cílové destinace
kolem oběda. Odlet zpět je kolem 13hodiny, do večera jste tedy
v Praze. Ceny letenek začínají na neuvěřitelných 1500 Kč za zpátečku
(v akci jsou často i levněji, ale záleží na datu), mnoho termínu pak lze
zakoupit v rozmezí 2000-2500 Kč. Sledujte stránky dopravce:
https://www.ryanair.com/cz/cs/
Pro obyvatele Moravy pak může být zajímavou možností také
linka téže společnosti z Vídně. Ceny opět startují na několika
stovkách korun.
Další variantou dopravy z Česka pak může být Izraelské letiště
Ovda, kam též létá z Prahy Ryanair, nebo Tel Aviv.
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Cesta z/na letiště
Na letišti se nejprve musíte vymotat přes pasovou kontrolu a
zavazadla před příletovou halu. Tam uvidíte malý kiosek společnosti
Sariyah

Express.

V něm

se

prodávají

jízdenky

na autobus

do Ammánu. Cesta stojí 3,3 JD. Doba jízdy je v závislosti na dopravní
situaci ve městě mezi 50 min až hodinou a čtvrt. Autobus končí
na nádraží North bus station, odkud se můžete dopravit dále. Cestou
je zastávka na křižovatce 7th Circle a Dhakilia Circle ()الداخلية دوار,
ověřte si však u řidiče, zda tam skutečně budete moct vystoupit.
Zpět na letiště Ammán Queen Alia International Airport se lze
dopravit stejnou společností z North bus station. Jízdenku můžete
koupit klidně u řidiče. Doba jízdy kolem 1 hodiny. Autobusy jezdí
během dne každých 30minut.
Ze Severního autobusového nádraží se do hotelu či centra
dopravíte snadno taxíkem. Buďte však obezřetní. Jelikož jste právě
přicestovali a možná neznáte tamní poměry, snadno skočíte
taxikářům na triky ohledně cen. Do Al-Abdali se dostanete pohodově
za 2 JD, do centra starého města za 3 JD. Smlouvejte a trvejte na tom,
že ceny dobře znáte. Nenechte se také zlákat prvním řidičem, klidně
popojděte dále od autobusu. Taxikáři budou typicky žádat 5 JD, což
je velmi přemrštěná cena. Chcete-li ušetřit, pak zamiřte ke stanovišti
bílých aut, která jsou tzv. Service taxi. Tenhle dopravní prostředek
využívají místní. Funguje to tak, že čekáte, až se zcela naplní vozidlo.
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To znamená, že pojedete s cizími lidmi. Do centra však zaplatíte
pouze 0,5 JD.
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Cestování po Jordánsku
Největší Achillovou patou bude pro turisty při návštěvě Jordánska
právě cestování samotné. MHD prakticky neexistuje, spojů na větší
vzdálenosti je minimum, nebo chybí úplně. Hlavními dopravními
prostředky jsou autobusy, minibusy a všudypřítomné taxíky.
Abych cestování na jednotlivých trasách zpřehlednil a měli jste
možnost vytvořit si ucelenou představu o vaší dovolené, vypíšu ty
nejdůležitější trasy a cesty k památkám podrobněji níže. U každého
spojení je navíc uvedena i cena.
Pro cestování v Jordánsku platí, že se nejlépe pohybuje po okruhu
Ammán – Petra – Wadi Rum – Akaba – Ammán.

Ammán – Petra
Na této trase vás přepraví společnost Jett. Jízdenku si však
zarezervujte předem, neboť autobus jede pouze jednou denně. Může
tak učinit někdo z vašeho ubytování (recepční, majitel) či si lístek
kupte sami v kanceláři firmy v Al-Abdali (nezapomeňte si s sebou
pas), odkud také vůz vyjíždí každé ráno v 6:30. Do Petry byste měli
dorazit v 10:30, ovšem vypravení autobusu provází obvykle takové
zmatky, že je spíše reálnější příjezd kolem 11 hodiny. Výhodou je, že
se vystupuje na parkovišti vedle vstupní brány do archeologického
areálu. V opačném směru vyráží v 15:30 z Petry. Někteří turisté tak
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praktikují i jednodenní výlet z Ammánu. Vyžaduje se, abyste na
stanovišti odjezdu byli i v půlhodinovém předstihu, mělo by však
stačit 15 min. Cena za jeden směr činí 11 JD. Během jízdy je jedna
přestávka. Pokud potřebujete taxi do centra vesnice Wadi Musa,
smlouvejte alespoň na cenu 2 JD.
Alternativou k turistickému autobusu Jett jsou lokální minibusy.
Ty odjíždějí z centra Ammánu. Tahle doprava má jeden zádrhel.
Neexistuje žádný jízdní řád, jednoduše přijdete, najdete si vozidlo
mířící do Petry, zaplatíte, usadíte se a čekáte, až se všechna místa
obsadí. Poté se může vyrazit.

Do Petry vás dopraví ranní autobus z Ammánu. A protože je turistický, jede přímo
ke vchodu do areálu.
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Petra – Wadi Rum
Turistický minibus odjíždí mezi 6 – 6:30 ráno. Přesný čas závisí
na poloze vašeho ubytování, neboť autobus vyzvedává turisty
postupně před jejich hotelem. Rezervaci místa provede někdo
z vašeho bydlení. Požádejte o ni včas. Cena je 8 JD za osobu, doba
jízdy činí cca 2 hodiny.

V poušti Wadi Rum mají svůj vlastní dopravní prostředek – dromedáry.
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Wadi Rum – Akaba
Nejlepší variantou je taxi za 25 JD. Jízdu vám rádi objednají
Beduíni z vašeho kempu nebo vaší tour. Pokud o dopravu poprosíte
předem, řidič na vás bude čekat. Cestujete-li sami nebo v páru, zkuste
se během výletu po poušti skamarádit s někým dalším, abyste si cenu
za taxík mohli rozdělit mezi více lidí.
Akaba – Ammán
Mezi těmito dvěma městy pendluje denně několik autobusů
společnosti Jett. Lístek si můžete zakoupit v kanceláři firmy v Akabě.
Zaplatíte 8,6 JD za jednosměrnou jízdenku. Doba jízdy je cca 4 – 4,5
hod. Předem se zeptejte, jaká je konečná stanice autobusu, neboť ta se
v Ammánu může lišit spoj od spoje. Během jízdy je jedna přestávka.
Navíc budete muset těsně za Akabou ukázat vaše zavazadla celníkům.
Jestliže neplánujete v Akabě zůstat delší dobu, pak můžete vyrazit
ráno z Wadí Rum do Akaby taxíkem, který vás zaveze až k autobusu
a následně se vydat do Ammánu například v 11 hodin. Do večera se
tak v pohodě stihnete přesunout do hlavního města.
Autobusy samozřejmě jezdí i v opačném směru ze severu na jih.
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Ammán – Džaraš (Jerash)
Na této trase na vás může čekat vskutku originální zážitek, neboť
neexistuje spojení s pevným jízdním řádem. Nejlevnější variantou je
místní minibus. Ten odjíždí ze Severního autobusového nádraží
(North bus station, též známého pod názvem Tabarbour). Cesta vyjde
sice jen na 1,15 JD, ovšem vozidlo vyráží, až když je plně obsazeno.
To může chvilku trvat v méně vytížené časy. Speciálně si dejte pozor
na pátek, který není pracovním dnem a ve který proto jezdí méně
spojů i lidí. Nedejte se však napálit taxikáři, kteří vám budou tvrdit,
že v pátek nic nejede. Jejich ceny jsou navíc hodně navýšené oproti
těm běžným. Na autobusové nádraží se dostanete taxíkem. Cena
z centra 3 JD, z Al-Abdali 2 JD. Ze Starého města můžete využít za
0,5 JD za osobu Service taxi, které jsem již komentoval v dopravě
z letiště.
Alternativou je taxík. Znovu platí, že Service taxi funguje
za podstatně nižší cenu. Z North bus station je to 2-2,5 JD za osobu,
ale budete muset dlouho smlouvat. Navíc je třeba cestovat s dalšími
lidmi, aby bylo auto plné. Tuto službu nabízejí vozidla jiné než žluté
barvy (žluté jsou klasické taxíky, které si účtují nehorázné částky).
Pro cestu zpět do Ammánu platí totéž. U východu z archeologické
oblasti vás obklopí řidiči těch klasických taxi. Za nižší cenu vás však
naberou taxikáři až u křižovatky vedle lunaparku. Tam staví také
minibus. Hlídejte si čas návratu, minibusy jezdí do 17 hodin. V pátek
můžete mít problém i dříve odpoledne. Doba cesty je cca 50 min.

16

