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ІНФОРМАЦІЯ ПРО КРАЇНУ - ЙОРДАНІЯ

ОФІЦІЙНА НАЗВА КРАЇНИ. Йорданське Хашимітське Королівство 

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Йорданія розташована на Близькому Сході і межує з Сирією на півночі, Іраком на північному сході,
Саудівською Аравією на сході і півдні і c Ізраїлем і Палестиною на заході. Є також межі, окреслені Затокою Акаба і Мертвим морем (берегова
лінія становить 26 км). Площа країни становить 89 213 км. Основну територію (90%) Йорданії займають пустинні плато, на заході країни є
пагорби і гори. Річка Йордан поділяє Йорданію і Ізраїль. Найвищою точкою країни є Джабал Рам (1 734 м.), а найнижчою - Мертве море (-486
м.). 

СТОЛИЦЯ. Амман 

НАСЕЛЕННЯ. Населення Йорданії складає 6,5 млн, 98% населення - араби. Велика частина населення проживає в столиці, в пустельних
районах країни населення практично немає, в основному це кочівники. 

ЧАС. Різниці у часі між Україною та Йорданією взимку немає, влітку - мінус 1 годину. 

МОВА. Офіційна мова - арабська. Серед освіченого населення, а також в ділових колах широко поширена англійська мова. Арабська та
англійська мови є обов'язковими для вивчення в школах. 

ГРОШОВА ОДИНИЦЯ. Йорданський динар JOD (1 динар = 100 піастрів = 1000 філсів). В обігу знаходяться банкноти номіналом в 1, 5, 10,
20, 50 динарів і монети в 0.5, 1, 5, 10, 25 і 100 динар. 
Оплата товарів та послуг здійснюється в динари, іноземна валюта практично ніде не приймається. Обміняти валюту можна в банках, готелях,
спеціальних обмінних пунктах, а так само в аеропорту. Оплата банківськими картами можлива в готелях, великих торгових центрах, а також в
популярних туристичних зонах. 
Кредитні картки і дорожні чеки можуть бути прийняті до оплати не скрізь - носіть з собою готівку динари, особливо під час подорожей у
внутрішні райони країни. Але якщо в великому готелі, в супермаркеті у вас можуть прийняти для оплати American Express і Visa, то Diner's
Club або MasterCard в Йорданії приймаються набагато рідше. Так що намагайтеся заздалегідь запасатися місцевою валютою за вигідним
курсом. 

КЛІМАТ. У Йорданії клімат субтропічний середземноморський. Кількість сонячних годин становить 6-7 год. - взимку і 12-13 ч. - влітку. На
заході середня температура 8° С (в Йоранській долині 14° С), cpeдня тeмпepaтуpa липня 24° С (в Йоранській долині 30° С). Ha сході пepeпaди
тeмпepaтуp більше. Середня річна кількість опадів коливається від 25-50 до 200 мм. На північному заході країни за рахунок особливостей
рельєфу і близькості до Середземного моря середня річна кількість опадів становить від 300 до 800 мм. В основному кількість опадів, що
випадають припадає на холодний період (з листопада по березень). 
Найсприятливіший час для відпочинку в Йорданії - весна й осінь. Так як літо дуже сухе і спекотне. Але протягом усього року середня
температура тримається в межах + 23С ... + 25С. 

РЕЛІГІЯ. Державна релігія - іслам: суніти - 92%, шиїти - 3%. Християни становлять 5% населення. 

ТРАНСПОРТ. Найбільший аеропорт країни - Міжнародний аеропорт імені королеви Алії - розташований в 40 км на південь від Аммана, другий
міжнародний аеропорт знаходиться в Акабі. Довжина залізниць близько 507 км. Йорданія в своєму розпорядженні мережу головних,
другорядних і сільських доріг. Дороги пов'язують не тільки йорданські міста, а й королівство з сусідніми країнами. Одна з головних
транспортних артерій - шосе Амман - Ер-Рамта з'єднує Йорданію і Сирію. Шосе Амман-Маан-Ель-Акаба веде до моря. Від Акабского шосе йде
відгалуження на Ель-Мудаввара і далі в Саудівську Аравію. На шосе Амман-Єрусалим припадає основний потік туристів. 
Таксі в країні двох видів - маршрутне і звичайне. Маршрутне таксі їдуть за фіксованими маршрутами. Звичайне таксі (машини жовтого
кольору) може здійснювати перевезення тільки в межах населеного пункту, для поїздки в інше місто таксисту знадобиться спеціальний
дозвіл, оплачує такий дозвіл пасажир. У таких таксі встановлені лічильники, але все ж краще домовитися про ціну з водієм заздалегідь, водії
звичайних таксі часто спеціально возять клієнтів по найдовшим і довгим маршрутами. 
По Йорданії дуже зручно їздити на таксі, тим більше що коштує це зовсім недорого, а дороги в дуже пристойному стані. Рух в цій країні
правосторонній, швидкість - 80-110 км. в годину, а в містах - у межах 60 км.на годину. На автостраді Амман-Акаба дозволена максимальна
швидкість - 110 км.в годину. Але якщо ви хочете подорожувати, будучи самі за кермом, такі міста як Амман або Ирбид - це не для вас.
Хаотичний рух по всім напрямкам, складні покажчики можуть вам не сподобатися. 
Оренда машини. У країні є міжнародні і невеликі місцеві прокатні контори. Для оренди автомобіля буде потрібно наявність водійських прав
міжнародного зразка і кредитна карта (тільки для короткострокового перебування в країні). Залежно від класу автомобіля, на карті
блокується в якості застави певна сума. Виїжджати на орендованій машині за межі Йорданії заборонено. 

КУХНЯ. Найулюбленішим блюдом в Йорданії є менсаф (зварена в кислому сметані баранина, що подається на рисі з отриманою юшкою і
усипана підсмаженими кедровими горіхами). Найпопулярніші солодощі Йорданії виготовлені із застосуванням фісташок, сиру або у вигляді
печива, посипаного кунжутом. Місцеві жителі вживають в їжу зелені і чорні оливки, які зазвичай маринують в лимонному соці. Багато
різновидів салатів, в деякі салати кладуть свіжу м'яту. У Йорданії багато апельсинів, ростуть власні банани, інжир, дині та кавуни, а так само
не продається в Росії плід кактуса. Очищений від колючок плід кактуса має в розрізі жовтувату соковиту м'якоть, за смаком нагадує диню. 
Ресторани. Величезна кількість вишуканих ресторанів пропонують широкий вибір страв місцевої та інтернаціональної кухні за розумною
ціною. Крім того, тут представлені кухні інших країн (Французька, російська, італійська, іспанська, китайська, індійська і американська).
Гостям радять спробувати національне блюдо "мансаф". Зазвичай обід в типовому йорданському ресторані обходиться в $ 10. У дорогих
ресторанах - до $ 20. Харчування в готелях: типу "шведський стіл", включає в себе страви європейської та національної кухні. 

МАГАЗИНА ТА КУПІВЛІ. Найбільш популярними сувенірами з Йорданії є всілякі тканини, вишивка, ювелірні прикраси, кераміка, статуетки з
оливкового дерева. Також популярні у туристів східні солодощі, кава, пряні трави і спеції. Популярністю користується косметика, на основі
продуктів Мертвого моря, яку виробляють в Йорданії. Рекомендується купувати косметику у великих торгових центрах або аптеках. У
супермаркетах ціни фіксовані. На ринках і в сувенірних магазинах торгуватися не тільки можна, а й треба! Іноді ціну вдається скинути на 20-
30%. 
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Графік роботи кожен магазин встановлює сам. В основному це з 9-30 і до 13-30, і потім з 15-30 і до 18-30. Великі супермаркети - з 9 до 13,
потім перерва до 15 і знову відкриті до 20-30. У самий жаркий момент дня, магазини закриті, цей час тут називають сієстою. П'ятниця -
вихідний день в Йорданії. В цей день у всіх містах працюють тільки базари. Потрібно знати, що в період Рамадану абсолютна більшість
магазинів закривається раніше свого звичайного розкладу. В Аммані розташована мережа великих універмагів: Safeway, Plaza Superstores,
Numan Moll, Cozmo, Jordan Moll. У них достаток товарів всіх відомих світових брендів. Переважно робити покупки в магазинах, що мають знак
«Premier Tax Free". З покупок, зроблених в таких магазинах, можна буде повернути податкове вирахування. Відшкодування здійснюється при
виїзді з країни. 

ЧАЙОВІ. Чайові можна давати готельному персоналу, екскурсоводу, шоферу, погоничу коні і добровільним гідам і т. Д. Чайові тут зазвичай
складають велику (часто - основну) частину заробітку йорданців, що працюють в туристичному секторі. Співробітникам готелів зазвичай
залишають від 0,5 до 1 йорданського динара (приблизно 1-2 $), в ресторанах і кафе 5-10% від суми рахунку. 

ТЕЛЕФОН. В Йорданії є всі сучасні телекомунікації. Це, перш за все, Інтернет. Великі готелі обов'язково мають свої варіанти доступу до
мережі. Якщо ви купите собі місцеву сім-карту, то ви зможете дуже недорого спілкуватися з Україною. Хвилина в цьому випадку обійдеться
вам приблизно в 0,7 динара. 
Телефонний код Йорданії - 962 
Коди деяких міст: Джераш, Ирбид, Аджлун - 02; Акаба, Петра, Ель-Карак - 03; Ес-Сaлт, Мадаба - 05; Амман, Наур, Сахаб - 06; Ет-Тафіла - 7;
Зарка - 09. 

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ. Йорданія є однією з найспокійніших країн Близького Сходу. Тим не менш цінні речі і документи краще залишати в
сейфі в готелі. Бажано зробити ксерокопії важливих документів (Паспортів, квитків і т.п.) і зберігати їх окремо від оригіналів. Гроші і
документи слід зберігати в різних місцях. При крадіжці або втрати кредитної картки необхідно відразу зателефонувати в банк і заблокувати
рахунок. У багатолюдних місцях (аеропортах, вокзалах, площах і т.п.) стежте за своїми речами, не показуйте на людях вміст гаманців, не
давайте речі на зберігання незнайомим людям. У разі крадіжок або інших неправомірних дій у відношенні Вас звертайтеся в поліцію. 

РЕКЛАМАЦІЇ. Якщо Ви вважаєте, що будь-які послуги Вам виявляються неналежним чином, ми рекомендуємо в першу чергу зв'язатися по
телефону з гідом і / або офісом приймаючої сторони і / або агентством, де Ви придбали тур. У разі незадоволення претензії на місці Ви маєте
право направити письмову претензію продавцеві туру. 

Будемо вдячні за будь-які відгуки про роботу нашої компанії
E-mail: info@pegast.com.ua 

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!
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