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Francuzi chcà rozp´dziç swój nowy superszybki pociàg
TGV „V150“. Prób´ bicia rekordu pr´dkoÊci
zaplanowano wst´pnie na 3 kwietnia.

Francuski superpociàg ma usunàç w cieƒ japoƒskie szybkie pociàgi.

sobota, niedziela 31 marca, 1 kwietnia 2007 r. Dziennik Ba∏tycki www.naszemiasto.pl

Jordania. Turystyczny raj

Klejnot Bliskiego Wschodu
JORDANIA

Informacje o Bliskim Wschodzie
niemal codziennie docierajà do
nas za sprawà krwawych konfliktów zbrojnych, o których
tak naprawd´ nigdy nie chcielibyÊmy us∏yszeç. Pomimo z∏ej
s∏awy tego regionu warto pokusiç si´ o wypraw´ do Jordanii, która oczaruje nas swojà
egzotykà niespotykanà nigdzie
indziej.
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ordania to mekka dla turystów żądnych niecodziennych
wrażeń,
zwiedzimy tutaj starożytne
nabatejskie miasto Petrę, będziemy mogli uganiać się za
żółwiami morskimi pośród
wspaniałej rafy koralowej
Morza Czerwonego a pustynia Wadi Rum ukoi nas ciszą i
niezapomnianym widokiem
rozgwieżdżonego nieba.

Cze

B´dàc tu warto wypo˝yczyç
samochód z nap´dem na
cztery ko∏a.
FOT. MAREK PAULI

èród∏o: oprac. w∏asne

Info.: MilPi

Cudowna rafa

Wykute w skale budowle zachwycajà swym ogromem.
piękna rafy. Wystarczy bowiem kilka metrów od brzegu, aby stać się obserwatorem podwodnego życia w
krystalicznie przejrzystej wodzie.
Osoby niezbyt pewnie czujące się w wodzie mogą skorzystać z oferty wynajmu łodzi ze szklanym dnem, przez
które również można obserwować ten niezwykły ekosystem.

Czerwony piasek
Zostawiając Aquabę za sobą, wystarczą dwie godziny
drogi lokalnym autobusem,
aby dotrzeć do Parku Narodowego Wadi Rum, z najsłynniejszą chyba na świecie pustynią i charakterystycznym
czerwonym piaskiem. To
właśnie tutaj w 1962 roku został nakręcony słynny film
„Lawrence z Arabii”, o historii brytyjskiego oficera szpiega. Gdy dotrzemy do Bramy
Parku Wadi Rum, warto wypożyczyć samochód z napędem na cztery koła. Dostaniemy się nim do najciekawszych miejsc pustyni. Nie
trzeba zbytnio się starać, aby
spotkać grupkę idących do
wodopoju dzikich wielbłądów, które z niepewnością
patrzą na każdego przyby-

sza. Pustynia Wadi Rum to
nie tylko piasek, to wspaniałe
formacje skalne, mosty, jaskinie, wąwozy, będące miejscem schronienia ludności
nabatejskiej – starożytnego
ludu pochodzenia semickiego, który zamieszkiwał te tereny już od VI w. p.n.e. Największą atrakcją dla zachodniego turysty niewątpliwie
jest spędzenie nocy na pustyni w obozie lokalnych Beduinów. Każdy turysta zachwyci się niesamowitą ciszą, zakłócaną czasem szczekaniem
psa pilnującego obozu swoich gospodarzy.

W skalnej dolinie
Powrót do cywilizacji pozwoli nam na dotarcie do najważniejszej atrakcji turystycznej Jordanii, jaką jest starożytne miasto Petra. Już po
drodze dostrzeżemy bardzo
dużo autobusów z turystami
przybywającymi tutaj dosłownie na kilka godzin, by
zwiedzić w pośpiechu wyjątkowe miejsca. Warto zarezerwować sobie na Petrę przynajmniej dwa dni, które pozwolą nam spokojnie poznać
to wspaniałe miejsce. Naukowcy szacują, że w mieście,
obecnie możemy zwiedzać
tylko około 10% całej starożytR
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nej Petry, skrywanej nadal
przez piasek i skały pustyni.
Petra położona jest w skalnej dolinie, do której prowadzi jedna wąska droga wśród
skał, będąca w dawnych czasach formą obrony miasta
przed intruzami. Petra stanowiła scenografię do filmu
„Indiana Jones i ostatnia krucjata” w reżyserii Stevena
Spielberga. Zwiedzając miasto wykute w skale, możemy
delektować się wyszukaną architekturą z zamierzchłej
przeszłości, która do dziś zachwyca swoją potęgą oraz
kunsztem wykonania. Starożytne miasto rozciąga się na
powierzchni wielu hektarów
i warto zwiedzać ją na grzbiecie osiołka, konia albo wielbłąda, których jest tutaj bez liku. Jednym z najciekawszych
zabytków Petry jest obiekt nazywany przez Beduinów El
Chazne Faraon czyli Skarbiec
Faraona, potężna budowla,
której fasada jest wizytówką
Petry. Mimo wielkiej doniosłości miejsca i wspaniałej architektury najbardziej przykrą sprawą jest fakt, że liczba
turystów może spowodować,
miejsce to może zostać niemal zadeptane.
MAREK PAULI

Pustynia to schronienie ludnoÊci nabatejskiej.
CZY WIESZ, ˚E
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 Jordania jest atrakcyjna wiosnà; wtedy jest przyjemnie ciep∏o, ale nie za goràco. Mo˝na z
powodzeniem zwiedzaç, nie
obawiajàc si´ udaru s∏onecznego.
 Ceny towarów i us∏ug w Jordanii sà porównywalne z cenami w Polsce, wi´c nie stanowià
przeszkody w dok∏adnym zwiedzeniu tego pi´knego kraju, a
najwi´kszym wydatkiem b´dzie
dla nas dojazd do Jordanii.
 Nale˝y pami´taç, ˝e podobnie jak w innych krajach Bliskiego Wschodu w Jordanii panuje bezwzgl´dny obowiàzek
targowania si´, a turysta, który
od razu zaakceptuje podanà
przez sprzedawc´ cen´, jest
traktowany z pogardliwym zdziwieniem.
 Jordania jest niespotykanie
goÊcinna, oferuje bardzo wiele
atrakcji turystycznych, których
nie znajdziemy nigdzie indziej
na Êwiecie, oraz doskonale rozwini´tà infrastrukturà turystycznà. Warto wi´c zarezerwowaç
sobie urlop na zwiedzenie tego
wspania∏ego kraju.
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Istnieje kilka dróg prowadzących do Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego. Najłatwiejsza jest droga lotnicza
do stolicy - Ammanu, do którego dostaniemy się z niemal
każdego większego europejskiego lotniska. Można również wybrać się na wczasy do
Szarm el-Szejk w południowej części półwyspu Synaj w
Egipcie, skąd promem dostaniemy się do Aquaby w Jordanii. Aquaba to wyjątkowa
miejscowość, która wabi setki
turystów swoim specyficznym arabskim klimatem. To
właśnie tutaj znajduje się
druga co do wielkości rafa, po
Wielkiej Rafie Koralowej, leżącej u wybrzeży Australii.
Wystarczy wybrać się autobusem, taksówką lub „okazją”
na ogólnodostępną plażę, wypożyczyć zestaw do „snurkowania” (ang. snorkelling),
aby przenieść się do zaskakującego feerią barw podwodnego świata. Dzięki najprostszemu sprzętowi do nurkowania możemy aktywnie
obserwować podwodne życie, które każdego urzeknie
swoim pięknem.
Ławice tysięcy małych i
dużych kolorowych rybek,
wspaniałe, poruszające się
ukwiały morskie, żywe oddychające skały rafy i majestatycznie przepływające obok
nurków żółwie zachwycą każdego. Nawet osoba nieumiejąca pływać, założywszy kamizelkę wypornościową, będzie
miała możliwość poznania

