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AKABE’DE MACERA

1-  Akabe’yi yeni dalış rotanız yapın1-  Akabe’yi yeni dalış rotanız yapın

Akabe’de herkes icin tecrübe edilecek birşey var. Hem karada, hem denizde, hem de havada; Akabe, 
macera arayanlar icin unutulmaz tecrübelerle dolu. Aslan balıkları ile dalıştan ya da Kızıldeniz üzerinde 
süzülmekten, Akabe Körfezi fonuna karşı ATV motorları ile kumullar ve vadiler üzerinde gezmeye kadar, 
Akabe ziyaretiniz unutulmaz olacak.
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macera arayanlar icin unutulmaz tecrübelerle dolu. Aslan balıkları ile dalıştan ya da Kızıldeniz üzerinde 
süzülmekten, Akabe Körfezi fonuna karşı ATV motorları ile kumullar ve vadiler üzerinde gezmeye kadar, 
Akabe ziyaretiniz unutulmaz olacak.

Kızıldeniz üzerindeki Akabe, dalgıçlar için muhteşem 
bir zevktir. Temiz tropikal suları güneşe,  denizin 150 
metre derinliğine kadar işleyerek dalgıçları hayatın göz 
kamaştırıcı renkleriyle saran yüzlerce tür mercan, 
deniz yumuşakçası ve deniz kabuklusu cennetini 
aydınlatmasına izin verir. Kolay kıyı dalışından ilgi 
çekici batık ve tekne dalışlarına kadar uzanan doğal 
ortam ve dalış sahası çeşitliliği ve profesyonel dalış 
tesislerinin varlığı, Akabe’deki dalış tecrübesini 
eksiksiz kılar.
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Akabe, sadece 10 metreden başlayan yamaçlar ve 
duvarlar ve denizin sadece 8 metre derinlğinden 
başlayan bir batık ile Ürdün kıyısı boyunca 20’den fazla 
dalış sahası sunar. İkliminin yumuşaklığı tüplü dalışlar 
için yıl boyunca ideal bir yer olmasını sağlar.

Kış aylarında 20 dereceye kadar düşen deniz suyu 
sıcaklığı ortalama 22.5 dereceye ulaşır. Akıntılar azami 
miktardadır ve görüş uzaklığı genellikle 20 metreyi 
geçer.
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2 - Sualtı Fotoğrafçılığı2 - Sualtı Fotoğrafçılığı
Eğer meraklısıysanız ya da hep denemek istemişseniz, 
Akabe Körfezi tam olarak yeri ve katılabileceğiniz 
kurslar mevcut.

Eğer meraklısıysanız ya da hep denemek istemişseniz, 
Akabe Körfezi tam olarak yeri ve katılabileceğiniz 
kurslar mevcut.

Gemi batığı dalışı: Akabe’nin  en ünlü dalış 
sahalarından biri - the Cedar Pride, 1985 
yılında Ürdün kralı Abdullah II tarafından 
seçilen yerde Lübnan’lı bir yük gemisi 
batırıldı. Bu gemi enkazı günümüzde 
zengin bir çeşitlilikte yumuşak ve sert 
mercanlara ev sahipliği yapmaktadır ve 
maksimum 25 metre derinlikte, her 
seviyeden dalgıcın tadını çıkarabileceği bir 
batık dalışı sağlar.       
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Gece dalı ı: Eğer tecrübeli bir dalgıçsanız, 
balık ve mercanların özel bir güzelliğe 
büründüğü  gece dalışı şansını deneyin. 
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Tank batığı dalı ı: 1999 yılında, paletli bir 
uçaksavar aracın (The Tank) 
batırılmasından da Kral Abdullah II sorumlu-
ydu. Sadece 6 metrede bulunan paletleri-
yle, The Tank şnorkelli dalgıçların bile 
tadını çıkarabileceği bir batıktır.
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7 - Akabe’nin sahilleri kumla kaplıdır
ve güneş ışığı her zaman parlar 
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4 - Nefes kesici bir maceraya
hazırlanın ve parasailingi deneyin
4 - Nefes kesici bir maceraya
hazırlanın ve parasailingi deneyin
Ailenizle ya da arkadaşlarınızla Kızıldeniz’in panoramik 
manzarasını izleyerek yükseklerde uçun.
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5 - Sürat teknesiyle hızlı bir 
kalkış yapın 
5 - Sürat teknesiyle hızlı bir 
kalkış yapın 
ya da bir katamaranın sakin yaklaşımını deneyin.ya da bir katamaranın sakin yaklaşımını deneyin.

6 - Çılgınlaşın ve yeni rüzgar sörfü
teknelerini deneyin
6 - Çılgınlaşın ve yeni rüzgar sörfü
teknelerini deneyin
Rüzgar sörfü, heyecan verici ve süratli bir tecrübe için 
rüzgar ve dalgalarla savaşırken size muhteşem ve 
unutulmaz anlar yaşatacak.
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la çok eğlenebilirsiniz. Kendi kanonuzda kürek bile 
çekebilirsiniz. 
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3 - Cam tabanlı tekne ile Akabe
Körfezi’nin harikalarını keşfedin
3 - Cam tabanlı tekne ile Akabe
Körfezi’nin harikalarını keşfedin

Teknenin üzerinde kalıp teknenin tabanından balıkları 
izleyebilirsiniz ya da şnorkelle yüzülen bir geziye de 
katılabilirsiniz.
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Aqaba Surf Center
Tel: +962 (0)79 577 3935
E-mail: hatemr@aqabasurf.com
Web sitesi: www.aqabasurf.com

Aquamarine (Glass-Bottomed Boat &
Tel: +962 (0)3 205 8557
E-mail: info@aquamarina-aqaba.com
Web sitesi: www.aquamarina-aqaba.com

Fun-n-Sun (Semi-Submarine & Water
Sports)
Tel: +962 (0)3 203 3031
E-mail: info@fun-n-sun.com
Web sitesi: www.fun-n-sun.com

Gulf Water Sports Company
Tel: +962 (0)79 540 0555
E-mail: mleddawi@yahoo.com

Neptune (Semi-Submarine)
Tel: +962 (0)77 943 0969
E-mail: neptune.submarine@gmail.com
Web sitesi: www.aqababoat.com
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1 - Kızıldeniz üzerinde yaşayan
gerçek bir toplumun kültürünü keşfedin
1 - Kızıldeniz üzerinde yaşayan
gerçek bir toplumun kültürünü keşfedin
Günbatımından önce, balıkçı limanına yürüyün ve 
Aqabawi balıkçılarının günün avını taşıyarak balık 
avından dönüşlerini izleyin.

Günbatımından önce, balıkçı limanına yürüyün ve 
Aqabawi balıkçılarının günün avını taşıyarak balık 
avından dönüşlerini izleyin.

2 - İslam şehri Ayla’yı ziyaret edin2 - İslam şehri Ayla’yı ziyaret edin
Arap yarımadası dışında kurulmuş ilk İslam şehri olarak 
bilinen Ayla, Filistin’e komşu olarak Hicaz’a bir liman 
ve ambar olarak hizmet etmiştir. Bir zamanlar, Mısırlı 
hacı adaylarının Mekke yolculuklarında önemli bir 
durak noktasıydı. Günümüzde, Akabe’nin denizkenarı 
otel bölgesinin tam kalbinde, şehir surlarının, 
kapılarının, büyük bir caminin ve diğer binaların 
kalıntılarını görebilirsiniz. Mekan dikkat çekicidir ve 
tarihini ve önemini detaylı olarak anlatan bilgilendirici 
panolara sahiptir.
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3 - Bizansın izlerini arama3 - Bizansın izlerini arama
Yapımında kullanılan taşlar daha sonraki yerleşimlerde 
sıkça tekrar kullanılmasına ve eski yerleşkenin 
çoğunluğu modern Akabe tarafından kaplanmasına 
rağmen, yapılan kazılar Ayla’nın Bizans şehrinin ana 
hatlarını yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. En dikkat 
çeken kısmı 3. yüzyıl sonları ve 4. yüzyıl başlarından 
kalma çamur duvarın kalıntılarıdır ve dünyanın bilinen 
en eski kilise amacıyla inşa edilmiş yeri olduğu 
düşünülür. 
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4 - Akabe Kalesi’ne adım atın4 - Akabe Kalesi’ne adım atın
Giriş kapısındaki Arapça bir yazıt, Akabe’nin Memlük 
hisarının (günümüzde Akabe kalesi olarak bilinir) 
Kansu Gavri (Qansur Al-Ghuri) (1510 - 17) hükümdarlığı 
zamanında inşa edildiğini bizlere anlatır. O zaman-
lardan beri inişli çıkışlı bir tarihe sahip olmuştur. 
Genişletme ve yenileme dönemleri ciddi hasarlarla 
karışmıştır. Hisar, askeri bir yerleşke olduğu kadar, 
Mekke’ye yolculuk yapan hacı adayları için bir kervan-
saray olarak da hizmet etmiştir.
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Zengin ve Şanlı Tarih
Arkeolojik kazılar, Akabe’nin Demir Çağı’na 
kadar takip edilebilen zengin tarihinin daha 
da fazlasına ışık tutuyor. 

Zengin ve Şanlı Tarih
Arkeolojik kazılar, Akabe’nin Demir Çağı’na 
kadar takip edilebilen zengin tarihinin daha 
da fazlasına ışık tutuyor. 
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Akabe Kalesi Her Gün Açıktır
Mayıstan  Ekime (09:00-18:00)
Kasımdan Nisana (09:00-17:00)



5 - Müzede zamanda geriye doğru bakın5 - Müzede zamanda geriye doğru bakın
Akabe Arkeoloji Müzesi, şehrin ticaret geçmişi hakkın-
da bilgi veren eserler koleksiyonuyla Akabe’nin Memlük 
kalesinin yakınındadır. Irak, Etiyopya, Mısır ve Çin kadar 
uzaklardan çömlek, madeni para ve diğer eserlerden 
oluşan küçük ama zengin bir koleksiyona sahiptir. 
Kendine özgü hazinesi, İmparator Trajan tarafından 
Suriye’den Kızıldeniz’e uzanan yolun açıldığını ve inşa 
edildiğini belirten yazıt ile  Romalı Via Nova Triana’nın 
ilk kilometre taşını içerir. 
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Kendine özgü hazinesi, İmparator Trajan tarafından 
Suriye’den Kızıldeniz’e uzanan yolun açıldığını ve inşa 
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6 - Mekke Emiri Hüseyin Bin Ali’nin
evini ziyaret edin
6 - Mekke Emiri Hüseyin Bin Ali’nin
evini ziyaret edin
Ürdün’ün şu anki kralı Abdullah II ‘nin 
büyük-büyük-büyükbabası, birinci dünya savaşından 
sonra 6 ay bu evde yaşamıştır.
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büyük-büyük-büyükbabası, birinci dünya savaşından 
sonra 6 ay bu evde yaşamıştır.

7 - Büyük Arap İsyanı Meydanı’nı
ziyaret ederek bayrağı selamlayın
7 - Büyük Arap İsyanı Meydanı’nı
ziyaret ederek bayrağı selamlayın
20x40 metre bayrak, 137 metre uzunluğundaki 
dünyanın en uzun desteksiz bayrak direğinin üzerinde 
Büyük Arap İsyanı anısına dalgalanır.

20x40 metre bayrak, 137 metre uzunluğundaki 
dünyanın en uzun desteksiz bayrak direğinin üzerinde 
Büyük Arap İsyanı anısına dalgalanır.

8 - Akabe Miras Müzesi’ne doğru
yürüyün
8 - Akabe Miras Müzesi’ne doğru
yürüyün
Büyük Arap İsyanı Meydanı’ndan. Müze, sakin bir deniz 
manzarasıyla balıkçı limanı sahilinin ortasında bulunur. 
Palmiye yapraklarından yapılmış bir çatı, çakıl 
taşlarından yapılmış bir zemin, geleneksel pencere ve 
kapılar ile inşa edilen eski ev, Aqabawi çamur evlerinin 
bozulmamış bir modelidir.  

Büyük Arap İsyanı Meydanı’ndan. Müze, sakin bir deniz 
manzarasıyla balıkçı limanı sahilinin ortasında bulunur. 
Palmiye yapraklarından yapılmış bir çatı, çakıl 
taşlarından yapılmış bir zemin, geleneksel pencere ve 
kapılar ile inşa edilen eski ev, Aqabawi çamur evlerinin 
bozulmamış bir modelidir.  

AKABE KÜLTÜREL
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Akabe Miras Müzesi açılış saatleri
Pazardan Perşembeye (08:30-14:30)



11 - Deniz tarafındaki Çarşıyı ziyaret edin11 - Deniz tarafındaki Çarşıyı ziyaret edin
Bu çarşı yıl boyunca her cuma yapılan haftalık bir 
sokak pazarıdır ve Akabe’li insanların ürettiği el 
yapımı ürünleri ve malzemeleri desteklemeye odaklan-
mıştır. Çarşı, Akabe toplumu için gelir getirici bir 
girişim olarak kurulmuş bir toplum geliştirme 
projesidir.
Akabe merkezinde Nahdah Sokağı’nda bulunan 
Captain’s Hotel’in yanında  18:00 - 23:00 arası yapılan 
deniz tarafındaki çarşı, çok çeşitli el yapımı ürünler, 
yiyecek ve  aile ve çocuklar için eğlence bulundurur.

Bu çarşı yıl boyunca her cuma yapılan haftalık bir 
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yiyecek ve  aile ve çocuklar için eğlence bulundurur.

9 - Akabe’nin Geleneksel ‘Simsimiya’ 
Müziğinin sesinin tadını çıkarın
9 - Akabe’nin Geleneksel ‘Simsimiya’ 
Müziğinin sesinin tadını çıkarın
‘Simsimiya’ başlangıçta antik bir yabancı enstrüman-
dan uydurulan beş telli bir çalgıdır ve Kızıldeniz bölgesi 
insanları için en popüler çalgı olmuştur. ‘Simsimiya’ 
günlük yaşamı ve Kızıldeniz’in büyüleyici eşsiz 
geleneklerini çağrıştıran bir balıkçı çalgısıdır. 
Balıkçılar uzun balık avlama günlerinde kendilerini 
eğlendirmek için ve özellikle balık avından döndükler-
inde gün batımında günün avını kutlamak için balıkçı 
teknelerinin üzerinde çalarlar.

‘Simsimiya’ başlangıçta antik bir yabancı enstrüman-
dan uydurulan beş telli bir çalgıdır ve Kızıldeniz bölgesi 
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inde gün batımında günün avını kutlamak için balıkçı 
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10 - Biraz Arapça öğrenin10 - Biraz Arapça öğrenin
Bazı temel şeylerle başlayın. Marhaba (merhaba), law 
samaht (lütfen), shukran (teşekkürler), ve keefak 
(erkek için nasılsın), keefik (kadın için nasılsın) gibi 
şeyleri halledebilirseniz, istekliliğinizi ve iyi niyetinizi 
gösterecektir. Ek olarak - malish (Tamam mı), afwan 
(affedersiniz), wayn (nerede) ve adesh (ne kadar) her 
zaman yararlıdır. Kendinizi biraz daha hırslı hisseder-
seniz şunları deneyin - andak (sizde var mı), shmal 
(sol), yamin (sağ), ve dughri (düz). Daha fazla Arapça 
öğrenmek için, lütfen Akabe Tursit Bilgi Merkezi’nde 
bulabileceğiniz Say it in Arabic - Basic Arabic for 
Jordan (Arapçasını Söyleyin - Ürdün için Temel Arapça) 
bedava nüshanızı aldığınızdan emin olun.

Bazı temel şeylerle başlayın. Marhaba (merhaba), law 
samaht (lütfen), shukran (teşekkürler), ve keefak 
(erkek için nasılsın), keefik (kadın için nasılsın) gibi 
şeyleri halledebilirseniz, istekliliğinizi ve iyi niyetinizi 
gösterecektir. Ek olarak - malish (Tamam mı), afwan 
(affedersiniz), wayn (nerede) ve adesh (ne kadar) her 
zaman yararlıdır. Kendinizi biraz daha hırslı hisseder-
seniz şunları deneyin - andak (sizde var mı), shmal 
(sol), yamin (sağ), ve dughri (düz). Daha fazla Arapça 
öğrenmek için, lütfen Akabe Tursit Bilgi Merkezi’nde 
bulabileceğiniz Say it in Arabic - Basic Arabic for 
Jordan (Arapçasını Söyleyin - Ürdün için Temel Arapça) 
bedava nüshanızı aldığınızdan emin olun.

12 - Kendi takınızı tasarlayın12 - Kendi takınızı tasarlayın
Akabe; lapis, lazuli, kehribar ve ametist gibi yarı 
değerli taşlar üzerine kurulu büyüyen bir yerel takı 
endüstrisine ev sahipliği yapar. Uyumlu kolye ve küpe 
setlerine, ışıldayan bileklik ve küpelere, evdeki aile ve 
arkadaşlarınız için taşıması kolay hediyelere göz atın. 
Eğer tam olarak aradığınızı göremiyorsanız, genellikle 
birkaç saat içinde ve ekstra ücret ödemeden çoğu 
dükkan sipariş üzerine birşeyler yaratmaktan 
mutluluk duyar.

Akabe; lapis, lazuli, kehribar ve ametist gibi yarı 
değerli taşlar üzerine kurulu büyüyen bir yerel takı 
endüstrisine ev sahipliği yapar. Uyumlu kolye ve küpe 
setlerine, ışıldayan bileklik ve küpelere, evdeki aile ve 
arkadaşlarınız için taşıması kolay hediyelere göz atın. 
Eğer tam olarak aradığınızı göremiyorsanız, genellikle 
birkaç saat içinde ve ekstra ücret ödemeden çoğu 
dükkan sipariş üzerine birşeyler yaratmaktan 
mutluluk duyar.
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13 - Kumun içinde isminiz13 - Kumun içinde isminiz
Akabe’de zamanın kumları çöl manzaraları yaratmak 
için zarifçe küçük şişelere dökülür. Ustaların çalışma-
larını izleyin. Eğer renk olarak özel bir hayaliniz varsa ya 
da isminizi, ailenizin ya da arkadaşlarınızın isimlerini, 
kumun içinde saklamak isterseniz, ustalar size gerçek-
ten eşsiz bir hediyelik eşya vermekten mutluluk 
duyacaklardır.  

Akabe’de zamanın kumları çöl manzaraları yaratmak 
için zarifçe küçük şişelere dökülür. Ustaların çalışma-
larını izleyin. Eğer renk olarak özel bir hayaliniz varsa ya 
da isminizi, ailenizin ya da arkadaşlarınızın isimlerini, 
kumun içinde saklamak isterseniz, ustalar size gerçek-
ten eşsiz bir hediyelik eşya vermekten mutluluk 
duyacaklardır.  

14 - Hayatınızı baharatlarla renklendirin14 - Hayatınızı baharatlarla renklendirin
Yerel yemeklerin anlaşılmaz ama ağız sulandırıcı 
tatlarını merak ediyor musunuz? Her çeşitten 
baharatın turistlere özel paketlerde evinize götürmeniz 
için hazır bulunduğu yerel dükkanları deneyin. Safran, 
yenibahar, kakule, zencefil, kimyon ve her türden 
biber seçeneklerden sadece birkaçı.  Baharatların 
kışkırtıcı aromaları sizi doğru dükkanlara yönlendirecek-
tir. Hazır oradayken, cazip fiyatlardaki taze paketlen-
miş badem, antep fıstığı ve diğer kuru yemişleri 
kontrol edin.

Yerel yemeklerin anlaşılmaz ama ağız sulandırıcı 
tatlarını merak ediyor musunuz? Her çeşitten 
baharatın turistlere özel paketlerde evinize götürmeniz 
için hazır bulunduğu yerel dükkanları deneyin. Safran, 
yenibahar, kakule, zencefil, kimyon ve her türden 
biber seçeneklerden sadece birkaçı.  Baharatların 
kışkırtıcı aromaları sizi doğru dükkanlara yönlendirecek-
tir. Hazır oradayken, cazip fiyatlardaki taze paketlen-
miş badem, antep fıstığı ve diğer kuru yemişleri 
kontrol edin.

15 - Altın için gidin15 - Altın için gidin
Eğer biraz şık ve kaliteli  şeylerden hoşlanıyorsanız, 
şehir merkezindeki kuyumculardan birini deneyin. 
Bu kuyumcular yerel olarak işlenmiş rakipsiz fiyatlarda 
21 karat altın da içeren  geniş bir yelpazede altın takı 
sunmaktadır.

Eğer biraz şık ve kaliteli  şeylerden hoşlanıyorsanız, 
şehir merkezindeki kuyumculardan birini deneyin. 
Bu kuyumcular yerel olarak işlenmiş rakipsiz fiyatlarda 
21 karat altın da içeren  geniş bir yelpazede altın takı 
sunmaktadır.

Son yıllarda, el işi projeleri bütün Ürdün 
boyunca  sosyal gelişim için, özellikle kırsal 
kesimde yaşayan kadınların gelişimde, 
büyük bir araç olmuştur. Nakışlı ürünler, 
gümüş takılar, kilim ve çömlekler 
seçeneklerden sadece birkaçıdır. 
Akabe’de çoğu dükkan aynı zamanda yerel 
ürünler de sunar, bazı ustaların çalışmalarını 
görebilirsiniz ve kendi tasarımınıza yapılmış 
bir kilim bile alabilirsiniz.

Son yıllarda, el işi projeleri bütün Ürdün 
boyunca  sosyal gelişim için, özellikle kırsal 
kesimde yaşayan kadınların gelişimde, 
büyük bir araç olmuştur. Nakışlı ürünler, 
gümüş takılar, kilim ve çömlekler 
seçeneklerden sadece birkaçıdır. 
Akabe’de çoğu dükkan aynı zamanda yerel 
ürünler de sunar, bazı ustaların çalışmalarını 
görebilirsiniz ve kendi tasarımınıza yapılmış 
bir kilim bile alabilirsiniz.

Akabe çarşısı bölgenin en eskisi olmamasına rağmen 
derleme dükkanları için göz atmaya değer. Bazı dükkan-
lar günlük ihtiyaçları sunar ve yerel yaşam hakkında 
ipuçları verir, bazılarıysa turistlere yöneliktir.
Burası, el işi ürünler, ucuz plaj kıyafetleri, yeni bir kol 
saati ya da hiç beklenmedik bir antika bulmanın tam da 
yeridir.

Akabe çarşısı bölgenin en eskisi olmamasına rağmen 
derleme dükkanları için göz atmaya değer. Bazı dükkan-
lar günlük ihtiyaçları sunar ve yerel yaşam hakkında 
ipuçları verir, bazılarıysa turistlere yöneliktir.
Burası, el işi ürünler, ucuz plaj kıyafetleri, yeni bir kol 
saati ya da hiç beklenmedik bir antika bulmanın tam da 
yeridir.

16 - Çarşının artı ve eksileri16 - Çarşının artı ve eksileri

Karat değeri kalitenin korunması içindir.Karat değeri kalitenin korunması içindir.
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17 - İbadet yerlerini keşfedin17 - İbadet yerlerini keşfedin
Üç boyutlu dekorlarla süslenmiş Ürdün’ün ilk ve en 
geniş kubbesiyle Al Sharif Al Hussein Bin Ali Mescid’ini 
ya da modern tarzdaki formları ve güçlü ışıklandır-
masıyla Stella Maris Kilisesi’ni ziyaret edin.
Şehir dşında daha fazla seçenek için Sheikh Zayed 
Mescid’ine gidin ve Akabe Körfezi’nin panoramik  
manzarasının yanı sıra renklerin ve dokuların sade 
seçiminin tadını çıkarın.

Üç boyutlu dekorlarla süslenmiş Ürdün’ün ilk ve en 
geniş kubbesiyle Al Sharif Al Hussein Bin Ali Mescid’ini 
ya da modern tarzdaki formları ve güçlü ışıklandır-
masıyla Stella Maris Kilisesi’ni ziyaret edin.
Şehir dşında daha fazla seçenek için Sheikh Zayed 
Mescid’ine gidin ve Akabe Körfezi’nin panoramik  
manzarasının yanı sıra renklerin ve dokuların sade 
seçiminin tadını çıkarın.

18 - Kınayı deneyin18 - Kınayı deneyin
Arap kadınları yüzyıllarca saç ve deri tedavileri için, 
hem faydalı hem de güzelleştirici yönlerinin tadını 
çıkararak Kına bitkisini kullanmışlardır. Günümüzde 
dahi modern kozmetik ürünlerinin yanında kullanıl-
maktadır. Geçmişte, Leylat Al Henna, ya da Kına 
Gecesi, düğün gecesinden önce, gelin elleri ve 
ayaklarındaki özenli kına dövmeleriyle güzelleştirilirk-
en, gelinin ve kadın misafirlerinin şarkı söyleyip dans 
etmesi için biraraya gelmesine olanak sağlamıştır. 
Günümüzde güzellik salonları büyük ya da basit 
etkinlikler için hoş, kalıcı olmayan dövmeler yapabilirl-
er.

Arap kadınları yüzyıllarca saç ve deri tedavileri için, 
hem faydalı hem de güzelleştirici yönlerinin tadını 
çıkararak Kına bitkisini kullanmışlardır. Günümüzde 
dahi modern kozmetik ürünlerinin yanında kullanıl-
maktadır. Geçmişte, Leylat Al Henna, ya da Kına 
Gecesi, düğün gecesinden önce, gelin elleri ve 
ayaklarındaki özenli kına dövmeleriyle güzelleştirilirk-
en, gelinin ve kadın misafirlerinin şarkı söyleyip dans 
etmesi için biraraya gelmesine olanak sağlamıştır. 
Günümüzde güzellik salonları büyük ya da basit 
etkinlikler için hoş, kalıcı olmayan dövmeler yapabilirl-
er.

- İbadet zamanlarında camiye girmeyiniz
- Mütevazı bir şekilde giyininiz. Omuzlar ve 
dizler örtülü olmalıdır.
- Kadınlar saçlarını örtmelidirler.
- Camiye girmeden önce ayakkabılarınızı 
çıkarınız. Ayakkabılarınızı dışarıda bırakabilir 
ya da bir çanta içinde taşıyabilirsiniz.
- Cami içinde yememelisiniz.
- Olabildiğince az ses yapmaya çalışınız ve 
cep telefonlarınızı kapatmanız tavsiye 
edilir.
- İbadet zamanları dışında olsa dahi, ibadet 
edenleri rahatsız etmeyiniz. İbadet edenlere 
çok yakın durmayınız ya da önlerinden 
geçmeyiniz.
- Cami içinde fotoğraf ve video çekimlerine 
izin verilmektedir, fakat kameranızı ibadet 
eden ya da cami dışında abdest alan 
insanlara doğrultmayınız.

- İbadet zamanlarında camiye girmeyiniz
- Mütevazı bir şekilde giyininiz. Omuzlar ve 
dizler örtülü olmalıdır.
- Kadınlar saçlarını örtmelidirler.
- Camiye girmeden önce ayakkabılarınızı 
çıkarınız. Ayakkabılarınızı dışarıda bırakabilir 
ya da bir çanta içinde taşıyabilirsiniz.
- Cami içinde yememelisiniz.
- Olabildiğince az ses yapmaya çalışınız ve 
cep telefonlarınızı kapatmanız tavsiye 
edilir.
- İbadet zamanları dışında olsa dahi, ibadet 
edenleri rahatsız etmeyiniz. İbadet edenlere 
çok yakın durmayınız ya da önlerinden 
geçmeyiniz.
- Cami içinde fotoğraf ve video çekimlerine 
izin verilmektedir, fakat kameranızı ibadet 
eden ya da cami dışında abdest alan 
insanlara doğrultmayınız.

Cami ziyaret ederken yapılması ve 
yapılmaması gerekenler
Cami ziyaret ederken yapılması ve 
yapılmaması gerekenler
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1- Akabe su altı yaşamı hakkında 
bilgi edinin
1- Akabe su altı yaşamı hakkında 
bilgi edinin
300 MERCAN TÜRÜ adı altında düzenlenmiş kursta 20 
dalış alanından birinde karşılaşabileceğiniz bin balık 
türünün isimlerini ve cinslerini öğrenin.

300 MERCAN TÜRÜ adı altında düzenlenmiş kursta 20 
dalış alanından birinde karşılaşabileceğiniz bin balık 
türünün isimlerini ve cinslerini öğrenin.

2- Akabe Su Parkı’nı ziyaret edin2- Akabe Su Parkı’nı ziyaret edin
Park kıyıdan yedi kilometre kadar genişleyen bir deniz 
koruma alanıdır. Akabe’ye yakın kıyı çevrelerinde 
bulunan mercan ve su altı yaşamının korunmasına 
yardımcı olur.
 Parkta bir adet deniz kabuğu müzesi, çocuklar için 
bir tercüme salonu, küçük bir kütüphane, restoran ve 
hediye dükkanı bulunur.

Park kıyıdan yedi kilometre kadar genişleyen bir deniz 
koruma alanıdır. Akabe’ye yakın kıyı çevrelerinde 
bulunan mercan ve su altı yaşamının korunmasına 
yardımcı olur.
 Parkta bir adet deniz kabuğu müzesi, çocuklar için 
bir tercüme salonu, küçük bir kütüphane, restoran ve 
hediye dükkanı bulunur.
Aqaba Marine Park
Tel: +962 (0)3 203 5801
Email: admin@aqabamarinepark.jo
Web sitesi: www.aqabamarinepark.jo

Aqaba Marine Park
Tel: +962 (0)3 203 5801
Email: admin@aqabamarinepark.jo
Web sitesi: www.aqabamarinepark.jo

Akabe Akvaryumu Hergün Açıktır
Pazardan Perşembeye (08:00- 16:00)
Cuma, Cumartesi ve resmi tatiller (08:00-17:00).

Akabe Akvaryumu Hergün Açıktır
Pazardan Perşembeye (08:00- 16:00)
Cuma, Cumartesi ve resmi tatiller (08:00-17:00).

3 - Deniz Bilimleri Merkezi Akvaryumu 3 - Deniz Bilimleri Merkezi Akvaryumu 

Eğer dalış yapmak istemezseniz ya da dalış yapmaya 
fırsat bulamazsanız, Akabe Körfezi’nin zengin balık 
yaşamına daha yakından bakmak için Deniz Bilimleri 
Merkezi Akvaryumu’nu deneyin. Aslan balığı, papağan 
balığı, müren, kaplumbağa ve zehirli taş balığı gibi 
türler sadece bir pencere uzaklığınızda.

Eğer dalış yapmak istemezseniz ya da dalış yapmaya 
fırsat bulamazsanız, Akabe Körfezi’nin zengin balık 
yaşamına daha yakından bakmak için Deniz Bilimleri 
Merkezi Akvaryumu’nu deneyin. Aslan balığı, papağan 
balığı, müren, kaplumbağa ve zehirli taş balığı gibi 
türler sadece bir pencere uzaklığınızda.

Doğa harikaları ve  kültürel miras açısından zengin Akabe ve çevresi, turistik cazibeleri ve hayatınızda 
unutulmaz izler bırakacak tecrübeleriyle ünlüdür. Kızıldeniz’in zengin su altı hazinesini içinde 
barındıran  harika bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Çölleri ve dağları keşfedilmeyi bekleyen doğal 
güzelliklerle ve gizli hazinelerle doludur.

Doğa harikaları ve  kültürel miras açısından zengin Akabe ve çevresi, turistik cazibeleri ve hayatınızda 
unutulmaz izler bırakacak tecrübeleriyle ünlüdür. Kızıldeniz’in zengin su altı hazinesini içinde 
barındıran  harika bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Çölleri ve dağları keşfedilmeyi bekleyen doğal 
güzelliklerle ve gizli hazinelerle doludur.

DOĞA HARİKALARIDOĞA HARİKALARI

Akabe Belediyesi doğa dostu turizme sıkı 
sıkıya bağlıdır ve turistelere doğa harikala-
rının tadını çıkarabilmeleri için geniş bir 
aktivite yelpazesi sunar. Akabe, şehir 
hayatının ve turizmin doğa üzerindeki 
olumsuz etkilerine tamamıyle hakimdir, bu 
yüzden doğaya negatif etkiler yaratan 
zararlı çevresel etkenleri azaltmayı 
amaçlayan Yeşil Anahtar Programı’nı turizm 
ile ilgilenen iş adamlarına ve şirketlere 
uygular. Bununla birlikte, sahillerin temizlik 
kriterlerini, su altı yaşamı korumasını ve 
sürdürülebilirliğini sağlayan Mavi Bayrak 
Programını titizlikle takip eder.

Akabe Belediyesi doğa dostu turizme sıkı 
sıkıya bağlıdır ve turistelere doğa harikala-
rının tadını çıkarabilmeleri için geniş bir 
aktivite yelpazesi sunar. Akabe, şehir 
hayatının ve turizmin doğa üzerindeki 
olumsuz etkilerine tamamıyle hakimdir, bu 
yüzden doğaya negatif etkiler yaratan 
zararlı çevresel etkenleri azaltmayı 
amaçlayan Yeşil Anahtar Programı’nı turizm 
ile ilgilenen iş adamlarına ve şirketlere 
uygular. Bununla birlikte, sahillerin temizlik 
kriterlerini, su altı yaşamı korumasını ve 
sürdürülebilirliğini sağlayan Mavi Bayrak 
Programını titizlikle takip eder.

4 - Mavi Bayraklı plajların ve Yeşil 
Anahtar tesislerinin Tadını Çıkarın
4 - Mavi Bayraklı plajların ve Yeşil 
Anahtar tesislerinin Tadını Çıkarın

Tel: +962 (0)3 201 5144
Email: mssoffice@ju.edu.jo
Web sitesi: www.ju.edu.jo/mss

Tel: +962 (0)3 201 5144
Email: mssoffice@ju.edu.jo
Web sitesi: www.ju.edu.jo/mss
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5 - Akabe Kuş Gözlemevi’nde kuşların 
yıllık göçlerini izleyin
5 - Akabe Kuş Gözlemevi’nde kuşların 
yıllık göçlerini izleyin
Akaba Kuş Gözlemevi (The Aqaba Bird Observatory, 
ABO) ilkbahar ve sonbahar ayları sırasında Avrasya ve 
Afrika kıtaları arasında göçen kuşların hareketlerini 
gözlemleyen ve kontrol eden pilot bir projedir. Bu 
bölgenin Afrika ve Asya arasında bir dar boğaz olması, 
Akabe’nin Sina Yarımadası’ndan önce son durak ve 
Asya dönüşünde ilk dinlenme noktası olmasına sebep 
olur. 
Uygun mevsimlerde kuş gözlemcileri günlük gezileri 
esnasında 80’den fazla farklı kuş türü gözlemleyebilirl-
er.
Akabe Kuş Gözlemevi’nin (ABO) toplam alanı 0,5 
km.dir. ABO üç orman ve farklı derinliklerde su 
birikintileri barındırdığı için çeşitli kuş türlerini 
bölgeye çeker vei kuş gözlem gezinizin son derece 
keyifli olmasını sağlar.

Akabe Kuş Gözlemevi (ABO) Kraliyet Doğa Koruma 
Topluluğu (RSCN) tarafından yönetilmektedir ve yerel 
kuşlar ile göçmen kuşların doğal yaşam alanlarını 
korurken, kuş gözlemi ve doğa-dostu etkinliklerin 
yapılabilmesi için hayati öneme sahip bir tesis temin 
eder. Gözlemevi aynı zamanda göçmen kuşlar hakkın-
da veri tabanı oluşturmak için yapılan gözlem ve 
araştırmalara yardım eder ve Akabe üzerinden uçan 
kuşlar hakkında veritabanı oluşturmaya çalışır.

Akaba Kuş Gözlemevi (The Aqaba Bird Observatory, 
ABO) ilkbahar ve sonbahar ayları sırasında Avrasya ve 
Afrika kıtaları arasında göçen kuşların hareketlerini 
gözlemleyen ve kontrol eden pilot bir projedir. Bu 
bölgenin Afrika ve Asya arasında bir dar boğaz olması, 
Akabe’nin Sina Yarımadası’ndan önce son durak ve 
Asya dönüşünde ilk dinlenme noktası olmasına sebep 
olur. 
Uygun mevsimlerde kuş gözlemcileri günlük gezileri 
esnasında 80’den fazla farklı kuş türü gözlemleyebilirl-
er.
Akabe Kuş Gözlemevi’nin (ABO) toplam alanı 0,5 
km.dir. ABO üç orman ve farklı derinliklerde su 
birikintileri barındırdığı için çeşitli kuş türlerini 
bölgeye çeker vei kuş gözlem gezinizin son derece 
keyifli olmasını sağlar.

Akabe Kuş Gözlemevi (ABO) Kraliyet Doğa Koruma 
Topluluğu (RSCN) tarafından yönetilmektedir ve yerel 
kuşlar ile göçmen kuşların doğal yaşam alanlarını 
korurken, kuş gözlemi ve doğa-dostu etkinliklerin 
yapılabilmesi için hayati öneme sahip bir tesis temin 
eder. Gözlemevi aynı zamanda göçmen kuşlar hakkın-
da veri tabanı oluşturmak için yapılan gözlem ve 
araştırmalara yardım eder ve Akabe üzerinden uçan 
kuşlar hakkında veritabanı oluşturmaya çalışır.

Lisanslı bir dalgıçsanız ve su altı yaşamı 
korumak sizin için önemliyse Ulusal Akabe 
Dalış ve Temizlik Takımı’nın dalışlarından 
birine katılın. Son zamanlarda kurulmuş olan 
bu takım şimdiden bir çok dalışa sponsor 
olmuş ve tonlarca çöp çıkarmıştır.

Bilgi için:   infoaqaba@aseza.jo

Lisanslı bir dalgıçsanız ve su altı yaşamı 
korumak sizin için önemliyse Ulusal Akabe 
Dalış ve Temizlik Takımı’nın dalışlarından 
birine katılın. Son zamanlarda kurulmuş olan 
bu takım şimdiden bir çok dalışa sponsor 
olmuş ve tonlarca çöp çıkarmıştır.

Bilgi için:   infoaqaba@aseza.jo

6 - Bir Amaç için Dalış6 - Bir Amaç için Dalış
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Akabe Kuş Gözlemevi (ABO) Al-Salam Ormanı içindedir. 
Bu alanı ziyaret etmek için Akabe- Eilat sınırına giden 
yolu kullanın. Bilet ve servisler aynı zamanda MÖVEN-
PICK’den de temin edilebilir.
AKABE- ABO arası RESORT & RESIDANSLAR 
Her gün açık (Cumalar ve resmi tatiller hariç)
08:00’den  15:00’e kadar.
Tel: +962 (0)3 205 8825
Web sitesi: www.rscn.org.jo

Akabe Kuş Gözlemevi (ABO) Al-Salam Ormanı içindedir. 
Bu alanı ziyaret etmek için Akabe- Eilat sınırına giden 
yolu kullanın. Bilet ve servisler aynı zamanda MÖVEN-
PICK’den de temin edilebilir.
AKABE- ABO arası RESORT & RESIDANSLAR 
Her gün açık (Cumalar ve resmi tatiller hariç)
08:00’den  15:00’e kadar.
Tel: +962 (0)3 205 8825
Web sitesi: www.rscn.org.jo



Akabe Spaları’nda gençleşme, yenilenme ve rahatlama seanslarından birine katılın. Fas ya da Türk 
hamamından, Lut Gölü (Ölüdeniz) tuzu ile yapılan masajlara, buharlı sauna odalarından, büyüleci 
kaplıca havuzlarına kadar size özel sunulan Spa seçenekleri ile duyularınızı harekete geçirin. 

Akabe Spaları’nda gençleşme, yenilenme ve rahatlama seanslarından birine katılın. Fas ya da Türk 
hamamından, Lut Gölü (Ölüdeniz) tuzu ile yapılan masajlara, buharlı sauna odalarından, büyüleci 
kaplıca havuzlarına kadar size özel sunulan Spa seçenekleri ile duyularınızı harekete geçirin. 

1- Lüks Türk ve Fas hamamları ile
zamanda yolculuk yapın
1- Lüks Türk ve Fas hamamları ile
zamanda yolculuk yapın
Buhar odaları, ovalama ve masaj hizmetlerinin bir 
birleşimi olan bakım seansları sizi alıp bambaşka 
diyarlara götürebilir. Akabe Türk hamamları erkekleri 
ağırlıyorken kadınlar Fas hamam deneyimleriyle 
rahatlığın doruklarına ulaşabilir. 

Buhar odaları, ovalama ve masaj hizmetlerinin bir 
birleşimi olan bakım seansları sizi alıp bambaşka 
diyarlara götürebilir. Akabe Türk hamamları erkekleri 
ağırlıyorken kadınlar Fas hamam deneyimleriyle 
rahatlığın doruklarına ulaşabilir. 

2- Yerel salonlarda güzellik uygulamaları2- Yerel salonlarda güzellik uygulamaları

3- Şımartılma Keyfi3- Şımartılma Keyfi

Eğer daha geleneksel ve daha uygun fiyatlı etkinlikler 
isterseniz geleneksel limon ve şeker karışımı (ağda) ile 
bacaklarınızda mükemmeliyeti yakalayın.

Eğer daha geleneksel ve daha uygun fiyatlı etkinlikler 
isterseniz geleneksel limon ve şeker karışımı (ağda) ile 
bacaklarınızda mükemmeliyeti yakalayın.

Büyük oteller ve bağımsız spalar size rahatlamanız için 
sauna, jakuzi, masaj ve güzellik uygulamaları sunar. 
Orjinal bir deneyim yaşamak isterseniz Janna Spa’yı 
deneyin. 

Büyük oteller ve bağımsız spalar size rahatlamanız için 
sauna, jakuzi, masaj ve güzellik uygulamaları sunar. 
Orjinal bir deneyim yaşamak isterseniz Janna Spa’yı 
deneyin. 

Aqaba Turkish Bath(Akabe Türk Hamamı)Aqaba Turkish Bath(Akabe Türk Hamamı)
Tel :
Yer :
Tel :
Yer :

+962 (0)79 520 4440
King Hussein Bin Talal Cd.
+962 (0)79 520 4440
King Hussein Bin Talal Cd.

Bab Al Hara Turkish Bath (Bab Al Hara
Türk Hamamı)
Bab Al Hara Turkish Bath (Bab Al Hara
Türk Hamamı)
Tel :
Yer :
Tel :
Yer :

+962 (0)79 966 3800
: Al-Rasheid Cd.
+962 (0)79 966 3800
: Al-Rasheid Cd.

Janna Spa (Fas Hamamı)Janna Spa (Fas Hamamı)
Tel :
Yer :
Web sitesi : 

Tel :
Yer :
Web sitesi : 

+962 (0)3 205 1991
Al-Rasheid Cd.
http://www.janna-spa.com

+962 (0)3 205 1991
Al-Rasheid Cd.
http://www.janna-spa.com

Zara SpaZara Spa
Tel :
Yer :

Web sitesi : 

Tel :
Yer :

Web sitesi : 

+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA 
www.moevenpick-aqaba.com

+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA 
www.moevenpick-aqaba.com

Radisson BLU SpaRadisson BLU Spa
Tel :
Yer :
Web sitesi : 

Tel :
Yer :
Web sitesi : 

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT 
www.radissonblu.com

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT 
www.radissonblu.com

Marina Plaza spaMarina Plaza spa
Tel :
Yer :
Web sitesi : 

Tel :
Yer :
Web sitesi : 

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL 
www.marinaplaza.org

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL 
www.marinaplaza.org

Intercontinental SpaIntercontinental Spa
Tel :
Yer :
Web sitesi : 

Tel :
Yer :
Web sitesi : 

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
 www.intercontinental.com

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
 www.intercontinental.com

Kempinski SpaKempinski Spa
Tel :
Yer :
Web sitesi : 

Tel :
Yer :
Web sitesi : 

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com

AKABE - KÜÇÜK EKSTRALAR
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4 - Açık otobüs turlarınden birine atlayın4 - Açık otobüs turlarınden birine atlayın
Yürümek istemiyor musunuz? Hiç problem değil! 
Ayaklarınızı dinlendirip serinliğin tadını çıkarırken 
büyük şehirlerde tur atın ve otobüsteki eğlencelerin 
tadını çıkarın. 45 dakikalık şehir merkezi ve pazar turu 
ya da bir buçuk saatlik şehir merkezi ve güney sahili 
turu ile değişen sürelerde farklı rotalara turlar hizmeti-
nizde. 

Yürümek istemiyor musunuz? Hiç problem değil! 
Ayaklarınızı dinlendirip serinliğin tadını çıkarırken 
büyük şehirlerde tur atın ve otobüsteki eğlencelerin 
tadını çıkarın. 45 dakikalık şehir merkezi ve pazar turu 
ya da bir buçuk saatlik şehir merkezi ve güney sahili 
turu ile değişen sürelerde farklı rotalara turlar hizmeti-
nizde. 

5- Akabe’yi yürüyerek keşfedin5- Akabe’yi yürüyerek keşfedin
Gün akıp giderken Akabe’yi keşfedin. Şehrin görülmeye 
değer tüm özellikleri yürüme mesafesinde olduğu için 
kolayca ulaşılabilir. 

Gün akıp giderken Akabe’yi keşfedin. Şehrin görülmeye 
değer tüm özellikleri yürüme mesafesinde olduğu için 
kolayca ulaşılabilir. 

6- Günü Berenice Beach Club’da geçirin6- Günü Berenice Beach Club’da geçirin

Akabe kıyı şeridinden 500 metreye kadar uzanan 
Berenice Beach Club yıl boyunca size alışveriş, yemek, 
eğlence, yatcılık, su sporları ve şnorkelle dalış gibi plaj 
aktivitelerini sunan sayılı yerlerdendir. Berenice Beach 
Club Akabe’nin farklı şnorkel dalış alanları içinde 
kurulmuştur ve doğa severlere  Kızıldeniz’in mercan 
kayalıkları gibi güzelliklerine erişim sağlar.

Akabe kıyı şeridinden 500 metreye kadar uzanan 
Berenice Beach Club yıl boyunca size alışveriş, yemek, 
eğlence, yatcılık, su sporları ve şnorkelle dalış gibi plaj 
aktivitelerini sunan sayılı yerlerdendir. Berenice Beach 
Club Akabe’nin farklı şnorkel dalış alanları içinde 
kurulmuştur ve doğa severlere  Kızıldeniz’in mercan 
kayalıkları gibi güzelliklerine erişim sağlar.

7- Unutulmaz bir gün batımı turuna
hazırlanın!
7- Unutulmaz bir gün batımı turuna
hazırlanın!
Akabe dağları renklerini kehribara çevirirken Kızılden-
iz’in batısındaki dağların ardında batan güneşi izleyin. 
Elinizde favori içeceğiniz ve arka planda çalan sakin bir 
müzik eşliğinde huzurun ötesindeki bu duygunun tadını 
çıkarın.

Akabe dağları renklerini kehribara çevirirken Kızılden-
iz’in batısındaki dağların ardında batan güneşi izleyin. 
Elinizde favori içeceğiniz ve arka planda çalan sakin bir 
müzik eşliğinde huzurun ötesindeki bu duygunun tadını 
çıkarın.

8- Daire alın8- Daire alın
Avrupa’dan sadece bir kaç saat uzaklıkta ve sene 
boyunca ılık bir iklime sahip olan Akabe ideal bir tatil ve 
emeklilik yeridir. Ürdün’ün liberal yasaları yabancıların 
mülk edinmesine izin verir. Şehir de ya da Akabe sahil 
şeridinde gelişmekte olan dairelerden edinin ve deniz 
manzarasına bölgedeki en düşük fiyatlarla sahip olun. 

Avrupa’dan sadece bir kaç saat uzaklıkta ve sene 
boyunca ılık bir iklime sahip olan Akabe ideal bir tatil ve 
emeklilik yeridir. Ürdün’ün liberal yasaları yabancıların 
mülk edinmesine izin verir. Şehir de ya da Akabe sahil 
şeridinde gelişmekte olan dairelerden edinin ve deniz 
manzarasına bölgedeki en düşük fiyatlarla sahip olun. 

Otoparktan/Al-Hammamat’ın güneyi  
Al-Tunisyya Cd.
Otoparktan/Al-Hammamat’ın güneyi  
Al-Tunisyya Cd.

AKABE - KÜÇÜK  EKSTRALAR
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Biletler & Başlangıç noktası

Rezervasyon için, otelinizin resepsiyonuyla 
iletişime geçin ya da aşağıdaki numaradan bize
ulaşın:
Tel: +962 (0)79 963 6363
       +962 (0)79 660 8084
Web sitesi: www.berenice.com.jo



YEREL VE BÖLGESEL AKABE LEZZETLERİNİN TADINI ÇIKARMAK İÇİN VAKİT AYIRINYEREL VE BÖLGESEL AKABE LEZZETLERİNİN TADINI ÇIKARMAK İÇİN VAKİT AYIRIN
Basit bir tabak turşudan, on iki tabak her çeşit mezeye kadar değişen aperatifler görebilirsiniz. Araların-
da en yaygın olarak (bezelye ve susam ezmesi olan) humus, (susam ve patlıcan ezmesi) mutabbal, süzme 
yoğurttan yapılan labaneh, maydanozlu salata olan tabbuleh, (buğday, soğan ve kıyma karışımı) 
kubbeh, tavuk ciğeri, baharatlı hamur işleri ve yeşil salatayla karşılaşmanız mümkündür.

Basit bir tabak turşudan, on iki tabak her çeşit mezeye kadar değişen aperatifler görebilirsiniz. Araların-
da en yaygın olarak (bezelye ve susam ezmesi olan) humus, (susam ve patlıcan ezmesi) mutabbal, süzme 
yoğurttan yapılan labaneh, maydanozlu salata olan tabbuleh, (buğday, soğan ve kıyma karışımı) 
kubbeh, tavuk ciğeri, baharatlı hamur işleri ve yeşil salatayla karşılaşmanız mümkündür.

Hafifçe kızartılmış ezme bezelye topları.Hafifçe kızartılmış ezme bezelye topları.

Yerel pide, bolca taze sıcak çay ve taze nane yaprak-
larının eşliğinde; humus, Mutabbal, taze domates ve 
salatalık, yoğurt, labaneh seçeneklerden olabilir.

Yerel pide, bolca taze sıcak çay ve taze nane yaprak-
larının eşliğinde; humus, Mutabbal, taze domates ve 
salatalık, yoğurt, labaneh seçeneklerden olabilir.

1 - Geleneksel kahvaltıya zaman ayırın1 - Geleneksel kahvaltıya zaman ayırın

3 - Falafelli sandviç deneyin.3 - Falafelli sandviç deneyin.

Atıştırmak ya da hafif bir öğle yemeği için, içi et, 
peynir, ıspanak ya da patatesli börekleri mutlaka 
deneyin.

Atıştırmak ya da hafif bir öğle yemeği için, içi et, 
peynir, ıspanak ya da patatesli börekleri mutlaka 
deneyin.

2 - Mu’ajanaat’ı unutmayın2 - Mu’ajanaat’ı unutmayın

Sac pidesine sarılı ızgara tavuk ya da kuzu eti.Sac pidesine sarılı ızgara tavuk ya da kuzu eti.

açılmış yassı hamur üzerine kekik, sumak, 
susam ve zeytin yağı serpildikten sonra 
pişirilen geleneksel kahvaltı pidesidir. 
Akabe’deki bütün fırınlarda bulabilirsiniz.

açılmış yassı hamur üzerine kekik, sumak, 
susam ve zeytin yağı serpildikten sonra 
pişirilen geleneksel kahvaltı pidesidir. 
Akabe’deki bütün fırınlarda bulabilirsiniz.

4 - Şavarma yemeden gitmeyin.4 - Şavarma yemeden gitmeyin.

Manakish Zaatar - Manakish Zaatar - 

AKABE LEZZETLERİ

12



Akabe’nin pilav üstü özenle baharatlanmış balıktan 
oluşan geleneksel spesyalidir, ya da basitçe Kızılden-
iz’in en nefis balıklarını, ızgarada hafif pişirilmiş Hamur 
veya Sultan İbrahim, genellikle yanında  taze salatayla 
tadabilirsiniz.

Akabe’nin pilav üstü özenle baharatlanmış balıktan 
oluşan geleneksel spesyalidir, ya da basitçe Kızılden-
iz’in en nefis balıklarını, ızgarada hafif pişirilmiş Hamur 
veya Sultan İbrahim, genellikle yanında  taze salatayla 
tadabilirsiniz.

5- Sayyadieh’i deneyin5- Sayyadieh’i deneyin

Maklube (Kat kat kızartılmış sebze, et ya da tavuk ve 
pilav)
Maklube (Kat kat kızartılmış sebze, et ya da tavuk ve 
pilav)

6 - Diğer Geleneksel Yemekler6 - Diğer Geleneksel Yemekler

Musakhan (Zeytinyağında kızartılmış ekmek üstünde 
sumak ve soğanla pişirilmiş tavuk)
Musakhan (Zeytinyağında kızartılmış ekmek üstünde 
sumak ve soğanla pişirilmiş tavuk)

Kebaplar  (taze kişniş naneyle terbiyelenmiş kuzu eti, 
maydanoz, zencefil ve yeşil biber ezmesiyle)
Kebaplar  (taze kişniş naneyle terbiyelenmiş kuzu eti, 
maydanoz, zencefil ve yeşil biber ezmesiyle)

Sayadieh Tarifi Sayadieh Tarifi (10 kişilik)(10 kişilik)

İçindekiler
2 Hamur balığı (5 kg)
1 kg kırmızı soğan
2 diş sarmısak
1 ½ kg ufak pirinç
Kızartmalık mısır yağı
2 ya da 3 çorba kaşığı
tereyağı
1 acı biber
2 kurutulmuş limon
Baharatlar (ağız tadınıza
göre miktarı değiştirin) 
Kimyon
Karabiber
Tarçın
Karışık baharatlar, 
defne yaprağı, tuz
Süsleme için
Kızartılmış badem ve çam fıstığı
Yeşil ve kırmızı doma biber dilimleri
Limon dilimleri
Yapılışı (balık ve pirinci hazırlamak için) 
1.İyice temizledikten sonra, su ve sirke kullanarak 
balığı yıkayın
2.Kafa, gövde ve kuyruk olacak şekilde balığı üçe 
bölün
3.Balığı baharatlarla marine edin ve bir saat 
bekletin
4.Pirinci yıkayıp 30 dakika suda bekletin
Soğan sosunun hazırlanışı  
1.Soğan ve sarmısağı doğrayın
2.Bir çimdik tuzla soğanları derin bir tavada 
kavurun
3.Kızıl kahverengi renge gelene kadar sürekli 
olarak karıştırın
4.Ocaktayken rengini korumak için bir bardak su 
ekleyin ve yoğunlaşana kadar kaynamaya bırakın.
5.Bir bardak daha su ekledikten sonra pütür 
kalmayana kadar soğan ve et suyunu blender’dan 
geçirin.
6.Soğan sosunu tavaya geri dökün ve bir litre 
kaynamış su ekleyin. Kaynamasını bekleyin ve bir 
çimdik tarçın, karabiber, kakule, karışık baharat-
lar, iki defne yaprağı, iki kurutulmuş limon ve bir 
acı biber atın.
Balığın pişirilişi 
1.Tamamen pişene kadar balığı soğan sosu ile 
birlikte aynı tavada soteleyin.
2.Balığı sudan çıkarın ve başka bir kaba koyun.
3.Pirinci kalan soğan sosu ile pişirin.
4.Pişmiş pilava iki çorba kaşığı tereyağı koyun.
5.Altta pilav ve üzerinde balık olacak şekilde 
servis yapın.
6.Kızartılmış badem ve çam fıstığı ve ayrıca limon 
ile dolma biber dilimleri kullanarak süsleyin.

2 Hamur balığı (5 kg)
1 kg kırmızı soğan
2 diş sarmısak
1 ½ kg ufak pirinç
Kızartmalık mısır yağı
2 ya da 3 çorba kaşığı
tereyağı
1 acı biber
2 kurutulmuş limon
Baharatlar (ağız tadınıza
göre miktarı değiştirin) 
Kimyon
Karabiber
Tarçın
Karışık baharatlar, 
defne yaprağı, tuz
Süsleme için
Kızartılmış badem ve çam fıstığı
Yeşil ve kırmızı doma biber dilimleri
Limon dilimleri
Yapılışı (balık ve pirinci hazırlamak için) 
1.İyice temizledikten sonra, su ve sirke kullanarak 
balığı yıkayın
2.Kafa, gövde ve kuyruk olacak şekilde balığı üçe 
bölün
3.Balığı baharatlarla marine edin ve bir saat 
bekletin
4.Pirinci yıkayıp 30 dakika suda bekletin
Soğan sosunun hazırlanışı  
1.Soğan ve sarmısağı doğrayın
2.Bir çimdik tuzla soğanları derin bir tavada 
kavurun
3.Kızıl kahverengi renge gelene kadar sürekli 
olarak karıştırın
4.Ocaktayken rengini korumak için bir bardak su 
ekleyin ve yoğunlaşana kadar kaynamaya bırakın.
5.Bir bardak daha su ekledikten sonra pütür 
kalmayana kadar soğan ve et suyunu blender’dan 
geçirin.
6.Soğan sosunu tavaya geri dökün ve bir litre 
kaynamış su ekleyin. Kaynamasını bekleyin ve bir 
çimdik tarçın, karabiber, kakule, karışık baharat-
lar, iki defne yaprağı, iki kurutulmuş limon ve bir 
acı biber atın.
Balığın pişirilişi 
1.Tamamen pişene kadar balığı soğan sosu ile 
birlikte aynı tavada soteleyin.
2.Balığı sudan çıkarın ve başka bir kaba koyun.
3.Pirinci kalan soğan sosu ile pişirin.
4.Pişmiş pilava iki çorba kaşığı tereyağı koyun.
5.Altta pilav ve üzerinde balık olacak şekilde 
servis yapın.
6.Kızartılmış badem ve çam fıstığı ve ayrıca limon 
ile dolma biber dilimleri kullanarak süsleyin.

AKABE LEZZETLERİ
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Yoğurtlu sos jameed ile birlikte sağlam ve doyurucu 
bir koyun eti, pilav, çam fıstığı karışımı.
Yoğurtlu sos jameed ile birlikte sağlam ve doyurucu 
bir koyun eti, pilav, çam fıstığı karışımı.

Ortadoğunun vazgeçilmez tatlısı şerbetlenmiş, 
fındıkla dolu kat kat ince hamurdan yapılan baklava.
Ortadoğunun vazgeçilmez tatlısı şerbetlenmiş, 
fındıkla dolu kat kat ince hamurdan yapılan baklava.

Daha az şekerli bir şey istiyorsanız, Mamul tam size 
göre. Hurma ya da fındık içli, gül suyu ya da portakal 
çiçeği esansı ile tatlandırılmış irmik tatlısıdır.

Daha az şekerli bir şey istiyorsanız, Mamul tam size 
göre. Hurma ya da fındık içli, gül suyu ya da portakal 
çiçeği esansı ile tatlandırılmış irmik tatlısıdır.

7- Milli yemeği Mansaf’ı tatmadan 
Ürdün’den ayrlımamalısınız
7- Milli yemeği Mansaf’ı tatmadan 
Ürdün’den ayrlımamalısınız

8 - Baklavayla ağzınızı tatlandırın8 - Baklavayla ağzınızı tatlandırın
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Kendi sandviçinizi yapmak istiyorsanız, yassı 
bedevi ekmeği şrak (sac pidesi) ve çorba ya 
da diğer sıcak yemeklerle ideal,
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10 - Mevsime uygun meyve suları10 - Mevsime uygun meyve suları

Hem hafif hem de taze birşeyler istiyorsanız, 
Akabe’nin meyve sebze pazarı, piknik ya da etrafı 
gezerken atıştırmalık taze yerli ürünler sunmaktadır.
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Peynir ya da cevizli kadayıfları da unutmamak 
gerekir. Ürdün’de iftar kadayıfla biter.
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Kayısı ile yapılan Qammaraddine ve Tamerhindi  
bu kutsal ay süresince olmazsa olmaz 
içeceklerdendir. 
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içeceklerdendir. 

Ramazanda İftarı kaçırmayınRamazanda İftarı kaçırmayın
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Yükselen tepeleri, kumlu vadileri ve  bej, turuncu-kırmızı dik kayalıkları Rum Vadisi bölgesini açık 
çölden ayırır. Rum Vadisi’nin dağ çölleri Bedevilik olarak bilinen eşşiz bir göçebe Arap kabilesi kültürüne 
ve türüne az rastlanan bir ekosisteme ev sahipliği yapar.
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çölden ayırır. Rum Vadisi’nin dağ çölleri Bedevilik olarak bilinen eşşiz bir göçebe Arap kabilesi kültürüne 
ve türüne az rastlanan bir ekosisteme ev sahipliği yapar.

Rum Vadisi ve Disi bölgesi yakınları, doğa severlere, 
tırmanış ve doğa yürüyüşlerine uygun kişilere, ilk deve 
sürüşlerini yapmak isteyenlere, ateşte pişirilen 
geleneksel bedevi yemekleri yemek isteyenlere ve 
Jeep ya da  at safarisi ile günlerce gezmek isteyenlere 
fırsatlar sunar. Daha az macera arayışı içinde olanlar 
ise büyüleyici tabiatın tadını Rum Vadisi Turist 
Merkezi’nde çıkarabilirler. Bu iki seçenek arasında ise 
bir çok çöl deneyimi fırsatı mümkün. 
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bir çok çöl deneyimi fırsatı mümkün. 

Uzak geçmişte günümüz Ürdün topraklarını oluşturan 
bölge birbirini takip eden ve kumtaşı toprakları 
oluşturan hareketlenmelere maruz kalmıştır. Deprem-
ler, yağmur suları ile kayalardan süzülen ve kum yüklü 
aşındırıcı rüzgarlar bir erozyon sürecine yol açmıştır. 
700 metre kalınlığında kumtaşı katmanlarının 
çatlaması üzerine başlayan süreç Rum Vadisi ve Disi 
kanyonlarını ve koridorlarını oluşturmuştur.
Deniz seviyesinden ortalama 1000 metre yükseklik-
teki kum katmanı sayesinde Rum Vadisi Ürdün’ün 
doğusunda bulunan çöl düzlüklerinden, Kızıl Deniz 
hattından ya da Ürdün Yarığı Vadisinden çok daha 
serindir.
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hattından ya da Ürdün Yarığı Vadisinden çok daha 
serindir.

Geçirgen kumtaşı dağları 1700 metre üzerindeki 
yüksekliklere ulaşabilir ve yoğun mermer tabakasına 
ulaşan saklı su kaynaklarını besleyebilirler. Yabani 
hurma ağaçları, incir ağaçları, çiçekler, bir çok farklı 
tür bitki ve aromatik otlar bu küçük vahada büyür ve 
gölgeli dik yamaçlar sayesinde korunurlar. 
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gölgeli dik yamaçlar sayesinde korunurlar. 

Bu yüksekliklerde 800 yıl kadar yaşayabilen ardıç 
ağaçları çöl keçilerine (ya da Nubiya yabani keçisi) ve 
bir çok kalıcı ya da göçebe kuş türüne yiyecek sağlar. 
Leylek ve pelikanın yanısıra farklı kuş türleri Afrika ya 
Avrupa rotaları üzerinde burada dinlenir ve beslenirler. 
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ağaçları çöl keçilerine (ya da Nubiya yabani keçisi) ve 
bir çok kalıcı ya da göçebe kuş türüne yiyecek sağlar. 
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Derin uçurumlar ve dar kanyonlar arasındaki karanlık 
ceplerde ve nemli bölgelerde yarasa gibi gececil 
kuşlar yuva yaparlar. Bu yerler aynı zamanda dikenler-
le kaplanmış kalın kuyruklu büyük vejeteryan bir 
kertentkele olan “Dab” gibi nadir bulunan türler için 
de yaşam alanıdır.  
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Rum Vadisi Ürdün’ün en hassas bölgelerinden 
birisidir.  Kraliyet Doğa Koruma Topluluğu 
(RSCN) 1998 de Rum Vadisi’ni Koruma 
Alanı’nın bir parçası ilan etmiştir. Bu bölge 
turizmi korumaya ve geliştirmeye çalışan aynı 
zamanda da doğaya saygılı ve yerel Bedevi 
topluluğuna yaşanabilir bir çevre sağlamayı 
amaçlayan Akabe Özel Ekonomik Bölge 
Yönetimi (the Aqaba Special Economic Zone 
Authority) (ASEZA) tarafından korunmak-
tadır. 
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Yaklaşık 1.8 milyon yıl önce, Rum Vadisi ilk insanların 
Afrika ve Asya arasında göç için kullandıkları rota 
üzerinde bir köprüydü. Sonraki dönemlerden kalan bir 
çok arkeolojik alan, bölgenin yoğun bir yerleşim alanı 
olduğunu ve zaman zaman atalarımıza su ve bitki 
örtüsü sağladığını göstermektedir. İnsan yerleşimi 
Yontma Taş devri’den  (M.Ö 17.000) Bizans ve İslami 
döneme kadar (4.-7. yy M.S) uzanmaktadır. 

Yaklaşık 1.8 milyon yıl önce, Rum Vadisi ilk insanların 
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Rum ismine en yakın bağlantı Kuran’da Iram 
olarak bahsedilen, Aramice “yüksek” ya da 
“yükseltilmiş” anlamına gelen, coğrafi 
yerdir. Kuran’da yer alan parça bu yeri 
“Dünyada daha önce hiç yaratılmamış yüksek 
tepeler” olarak tarif eder. Rum Arapça’ya 
uygun bir şekilde bilim insanları tarafından 
Ram ya da Ramm olarak yazılır. Kuran’da da 
bahsedilen Ad ve Samud  kavimleri M.Ö 2. yy 
civarında yarı-göçmen olarak deve ve keçi 
yetiştirerek burada yaşamıştır. O dönemlerde 
Rum Vadisi çeşitli Arap kabileleri için bir pazar 
ve hac merkezi olarak kullanılmıştır. İslam 
öncesi tapınaklara ait bir çok kalıntı ise Jabal 
Umm Ishrin ve Jabal Rum dağlarının etekler-
inde bulunmuştur.
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Dünya Mirası Komitesi UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde Ürdün’de bulunan Rum Vadisi’ni 
benzersiz doğal güzellikleri ve kültürel önemi 
olan bir alan olarak kayda geçmiştir. Bu 
kazanımla birlikte Rum Vadisi Petra’nın 
Nebati şehri, Bizans kalıntıları ve Um Rasas 
mozaikleri ve Umayyad Çölü’ndeki Quseir 
Amra’ya katılmıştır.
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Milattan önce 4. yy’dan itibaren Petra’ya yerleşen ve 
merkezlerini kuran bir Arab kabilesi olan  Nebatiler 
zaman içinde Arap yarımadası ve Akdeniz’i birbirine 
bağlayan ticaret rotasının kontrolünü ele geçirmiştir. 
Nebatilerin Rum’daki varlıkları bugün de Tanrıça Allat 
(M.S. 32) için modern Rum köyü yakınlarında  yapılan  
tapınak kalıntılarından ve Al-Shallaleh kaynağı 
yakınlarında bulunan onlarca  taş oyması ve yazıtta 
görülebilir. Ana kara üzerine oyulmuş su kanalları, 
rezervler ve küçük kanyonları kapatan barajların 
çevrede bulunan dağlara yayılması Nebatilerin 
yarı-kurak bir arazide yaşamsal önem taşıyan suyun 
kontrolü ve tarım metodlarının gelişmişliğini göster-
mektedir.
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Rum Vadisi ticaretin Suriye’ye ya da Kızıldeniz’de 
bulunan deniz rotasına kaymasıyla birlikte Roma 
Dönemi’nde önemini yitirmiştir ve Rum Vadisi’nin 
yarı-yerleşik insanları pastoral göçebeliğe geri 
dönmüştür. İslami dönem sırasında ise bazı karavan-
lar bölgeden geçmişlerdir. Bu karavanlar Al-Shallaleh 
kaynağı altında ya da Arapça yazıtların bulunduğu 
Khaz Ali kanyonu gölgelerinde dinlenmişlerdir.
Rum Vadisi 1970’lerin sonunda modern Ürdün Krallığı 
göçebeleri yerleşik hayata teşvik edene kadar ve 
Bedeviler yerleşik hayata geçmenin faydalarını 
görene kadar göçebelerin yerleşim alanı olarak 
kalmıştır.
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Göçmenlikten Çöl Rehberliğine
Bedeviler göçebe yaşam tarzlarından 
vazgeçmiş olmalarına rağmen, besi 
hayvanlarıyla çölde gezinerek, bazen 
çadırlarda yaşayarak ya da turistler için 
şöför, rehber ya da ev sahibi olarak gezici 
kaldılar. Turizm ve bölgenin korunmaya 
ihtiyaç duyan narin ekosistemi genç 
nesilleri geleneksel bilgi birikimi ve 
etkinliklerini korurken cesaret, onur ve 
misafirperverlik gibi Bedevi değerlerine 
bağlı kalmaya yönlendirdi. Dağ keçisi 
avcıları tırmanma rehberi olurken; deve 
yetiştiricileri hayvanlarını keşif yolculuk-
ları için kullanıyor; kooperatifler ile 
organize şekilde çalışan kadınlar Rum 
Vadisi’nden esinlenerek yeni el işi ürünleri 
geliştiriyor; ve Rum vadisinde ya da çölde 
yaşayan aileler ise ziyaretçileri evlerinde 
misafir ediyor. 
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Yarı-kurak çevreye adapte ettikleri yaşamlarıyla 
Bedeviler bin yıllardır Rum Vadisi bölgesinde yaşamak-
tadırlar. Geçmişte toprak zeminde ve bayırlarda  
deve, keçi ve koyun beslemiş ve çadır ya da mağaralar-
da yaşamışlardır. Mevsime göre besledikleri hayvanları 
otlak alanlara taşımışlar ve atalarından öğrendikleri 
çevre, su kullanımı ve vahşi bitki ve hayvanların 
yiyecek ya da ilaç olarak kullanımıyla ilgili  bilgilerini 
de beraberlerinde götürmüşlerdir. 
Arapça’da “yün evleri” olarak adlandırılan çadırlar 
Bedevi kadınlar tarafından keçi, koyun ya da deve 
yününden örülür. Bu çadırlar, içinde yaşayan 
insanların ihtiyaçlarına ve çevre koşullarına en uygun 
çözümdür. Çadırlar otlak arayışını daha kolay hale 
getirmek için sökülebilir, rüzgarın yönüne göre değişe-
bilen esnek girişleri vardır ve doğal olarak toprakta 
çözünebilirler. Çadırları süsleyen çizgili kilimler ise zor 
şartlarda bile Bedevi kadınların yaratıcılığını kanıtlar 
nitelikteki el emeği göz nuru parçalardır.
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2005 yılında UNESCO Petra ve Rum Vadisi’nin kültürel 
varlığını insanlığın sözlü ve soyut mirası ilan ettiğinde 
Petra ve Rum Vadisi dünyaca tanınmaya başlamıştır. 
Bir çok küçük kabile grubu Rum Vadisi ve Disi toprak-
larında yaşamlarını sürdürmektedir.
 1970’lerden itibaren Bedeviler özellikle çocuklarını 
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tarım alanında gelişmeler sağlamıştır. Rum köyü ve 
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turizmi geleneksel geçim kaynakları olan hayvancılığa 
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Bedeviler sözlü anlatım geleneği ve göçmen hayat geleneklerine bağlı insanlardır. Gelişmiş sözlü anlatı 
edebiyatı, zengin şiir geleneği, şarkı, dans ve müzik kültürüyle birlikte sosyal davranışları, mülkiyeti ve 
doğal kaynakların kullanımını düzenleyen oldukça köklü bir hukuk sistemi vardır.
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Sadece birkaç saat için ya da birkaç gün için kalmayı 
planlıyorsanız dahi Vadi Rum deneyiminizi unutulmaz 
yapmak için bir çok alternatif var. Rum Vadisi ve 
Disi’nin büyüleyici doğal özellikleri ve merak uyandırıcı 
arkeolojik alanları bu deneyimi farklı şekillerde çeşitle-
ndirmeye imkan sunar. 
Turlar, deve safarileri, farklı uzunluklarda yürüyüşler 
(yarım saat ile birkaç saat arasında değişen), Bedevi 
çadırlarında geleneksel eğlenme şekilleriyle konakla-
ma (yemek, müzik, kahve vb.) Koruma Alanı içinde 
gerçekleştirilen ve Ziyaretçi Merkezi tarafından 
organize edilen aktivitelerdir. Burada aynı zamanda 
çeviri odası (İngilizce, Fransızca ve Arapça), Rum 
Vadisi ile ilgili filmlerin gösterildiği sinema salonu, 
yerli Bedevi kadınlar tarafından üretilmiş elişi 
malzemelerin satıldığı dükkanlar, restoran, 
tuvaletler ve Turist Polisi ofisini bulabilirsiniz.

Koruma alanı içinde lisanslı bedevi rehberler kullanıl-
malıdır. Bu kuralın geçerli olmadığı alanlar için bile 
çöle 4X4 araçlarla rehber olmadan gidilmesi tavsiye 
edilmemektedir. Benzer bi şekilde at ya da deve 
kiralarken de bir rehber kiralanmalıdır. Koruma alanı 
dışında bulunan ve çeşitli aktivite hizmetleri sunan 
bağımsız kurumların tümü lisanslı olmalıdır, bölgeden 
bedevi rehber ve sürücüler çalıştırmalı ve temel çevre 
koruma kurallarına uymalıdır. 

Önceden organize edilmiş planlarınız yoksa, Ziyaretçi 
Merkezi’nde bulunan listeden tur seçebilirsiniz. Jeep 
rotasyon sisteminde bekleyen sıradaki şöför ile 
birlikte yalnız olarak ya da diğer ziyaretçilerle birlikte 
tura katılabilirsiniz. Jeep’ler normal koşullarda 6 
kişiye kadar yolcu  alabilir ve ücretler yolcular 
arasında bölünür. Fiyatlar turun uzunluğuna göre 
değişmektedir. Rum Vadisi ve Disi Bedevi Kooperatifi 
Toplulukları turları düzenleyen iki kurumdur. İlk kurum 
sizi Rum köyünün güneyindeki bölgeye götürürken 
ikinci kurum doğuya, Disi bölgesine doğru götürür. 
Her iki seçenek de size taş köprüler, taş oymaları, 
kanyonlar ve dik kayalıklar gibi mükemmel bir 
tabiata, harika doğal ve arkeolojik güzelliklere 
götürecektir. 
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LAWRENCE VE RUM VADİSİ
İngiliz ordu mensubu ve yazar T.E Lawrence 
Rum Vadisi’nin batıda meşhur olmasını 
sağlamıştır. 1916 ve 1917 de birçok defa 
bölgeyi ziyaret etmiş ve burayı çok etkileyi-
ci bulmuştur. Fakat modern mitolojiler 
Lawrence’ın bölge ile bağlantısını 
abartmaktadır. Gerçekte, Lawrence’ın 
Akabe’ye giden yolu Rum Vadisi ile 
kesişmemiştir, bunun yerine günümüzde 
kullanılan Akabe yolu rotasını izlemiştir. 
Rum Vadisi’nde bulunan dağların hiç biri 
Lawrence’in edebi eseri olan the Great Arab 
Revolt ve Seven Pillars of Wisdom için esin 
kaynağı olmamıştır. Aksine günümüz 
ziyaretçileri dağı bu kitabın ardından 
adlandırmıştır. Benzer bir şekilde 
“Lawrence Kaynağı” ve “Lawrence Kalesi” 
gibi Osmanlı kalıntısı olan bir çok farklı yer 
hatalı bir şekilde İngiliz yazarla bağlantılı 
hale gelmiştir. Bununla birlikte bu yerlerin 
isimleri Rum Vadisi’nin büyülü hikayesinin 
bir parçası olmuştur. 
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1962’de Rum Vadisi David Lean’in filmi 
“Arabistanlı Lawrence”(Lawrence of 
Arabia) filminin sahnelerinin büyük bir 
çoğunluğuna ev sahipliği yapmıştır.  
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Rum Vadisi'nde YapılacaklarRum Vadisi'nde Yapılacaklar

Yerlilerle Arboud ya da Shrak ekmeği pişirin, Ajram- 
Bedevi sabunu ile avuçlarınıza masaj yapın, gözleri 
güneşe ve kuma karşı korumak için sürme sürün, kına 
yakın, bedevi kahvesinin baharatlı lezzetine varın ya 
da geceyi keçi yününden yapılmış gerçek bir bedevi 
çadırında geçirin.
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da geceyi keçi yününden yapılmış gerçek bir bedevi 
çadırında geçirin.

Bedevi kampı içinde kalmak (Koruma Alanı 
içinde) gece için kalacak yer bulmaktan 
öte farklı bir kültürü deneyimleme şansıdır. 
Keçi yünü çadırlarda uyuyup geleneksel 
yemekleri tatmanın yanı sıra kamp ateşi 
etrafında kahvenizi yudumlarken gelenek-
sel müzik eşliğinde sohbet edip rahatlatıcı 
akşamlar geçirmektir.
 Koruma Alanı içinde ya da dışındaki Bedevi 
kampları hakkında daha fazla bilgi için 
Rum Vadisi Ziyaretçi Merkezi ile iletişime 
geçiniz. 
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Ziyaretçi Merkezinden Başlayın
Rum Vadisi Akabe Özel Ekonomık Bölge 
Yönetimi (the Aqaba Special Economic 
Zone Authority) (ASEZA) tarafından 
yönetilen ve korunan bir bölgedir. Ziyaretçi 
Merkezi en önemli başlangıç noktasıdır. 
Burada bölge hakkında bilgi alabilir, rehber 
kiralayabilir, yerel elişi dükkanlarından 
alışveriş yapabilir ve Rum Vadisi’nin doğal 
tarihini ve sosyal tarihini anlatan salonda 
sunulan çevirinin tadını çıkarabilirsiniz. 
Daha sonra çöl manzarasını, yabani hayatı, 
arkeolojik zenginlikleri ve orjinal kalmayı 
başarmış Bedevi kültürünü harmanlayan 
büyüleyici kültürün tadını çıkarabilirsiniz. 

Yıl boyunca 24 saat açık.
Tel : +962 (0)3 209 0600
Fax: +962 (0)3 203 2586
Email: info@wadirum.jo
Web sitesi: www.wadirum.jo
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Bedevi çobanlar çölde sürülerini otlatırken onları 
izleyin ve gelenekleri ile hayatta kalma metodlarını 
öğrenin. Bu aktivite Rum vadisi ve insanlarını yakından 
tanımanın harika bir yoludur. Yüzyıllardır çölün ritmini 
takip eden bir yaşam şeklini yakından öğrenebilirsiniz. 
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Karşılaşabileceğiniz en ilgi uyandırıcı “piknik” 
yemeklerinden biri için geleneksel bedevi zarb ya da 
yeraltı fırınında pişirilmiş yemekleri deneyebilirsiniz. 
Orjinalinde bütün bir keçi, tavuk ya da kuzu kullanılan 
zarb, etin lezzetini koruyan ve dışı çıtır içi yumuşak 
pişiren yavaş bir pişirme metodu sunar.. 
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              Fakat şüphesiz çöl gezintisinin en orjinal 
yöntemlerinden biridir. Deve ile yolculuk etmek sizi 
çöl deneyiminin merkezine koyar. Bir çok deve gezisi 
sadece bir günlüktür, fakat kendinizi devenin yavaş 
yürüyüş ritmine memnuniyetle adapte olmuş hisseder-
seniz Akabe ya da Petra’ya daha uzun geziler planlaya-
bilirsiniz.
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5 - Hızın tadına varmak isterseniz at 
sırtında turlara çıkabilirsiniz
5 - Hızın tadına varmak isterseniz at 
sırtında turlara çıkabilirsiniz

6 - Modern ulaşım Rum Vadisine pikap 
kamyonet ve dört-çekerli araba 
şeklinde ulaştı. Bir çok ana ziyaret 
merkezi bir ile altı saat arası değişen 
gezilerle görülebilir. Bir diğer seçenek ise 
tüm gün için ya da kısa süreli olarak araç 
kiralamaktır.
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Rum Vadisi Atları at ve deve gezileri 
organize eder
Telefon: +962 (0)79 580 2108
Email: rumhorses@yahoo.com
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CAMEL TOURS WIN EXTRA POINTS FOR THEIR ECO-FRIENDLINESSCAMEL TOURS WIN EXTRA POINTS FOR THEIR ECO-FRIENDLINESS

2 - Çobanlarla bir gün2 - Çobanlarla bir gün

3 - Yeraltından gelen yemek3 - Yeraltından gelen yemek
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4 - Develer her zaman en rahat seyahat yöntemi 
değildir                                                                    



9 - Sıcak Hava Balonu Turuna Katılın
Rum Vadisi’nin eşşiz manzarasını görmek 
ister misiniz? Royal Aerosports Club of 
Jordan’nın sıcak hava balonlarına atlayın! 
2000 metre yükseklikten, başka biryerde 
göremeyeceğiniz çöl manzarası ile Rum 
Vadisi’ni bir saat için tecrübe edin.
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10 - T.E Lawrence’ın ayak izlerini takip 
edin Rum köyünün üzerinde bulunan Al- 
Shallaleh kaynağına yürüyüş yapın.
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11 - Tanrıça Allat’a ithaf edilen Nebati 
Tapınağı kalıntılarını ziyaret edin. 
Tapınağın tarihi M.S 32 yılana dayanmak-
tadır ve günümüz Rum köyüne oldukça 
yakındır.
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Daha fazla bilgi için lütfen Royal Aero Sports 
Club of Jordan ile iletişime geçin.
Tel: +962 (0)3 205 8050 
Mobile: + 962 (0)79 730 0299
Email: info@royalaerosports.com 
Web sitesi: www.royalaerosports.com          
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7 - Rum Vadisi’nin sürekli değişim halindeki 
mükemmel taş örtüsü tırmanılmak yapmak için 
sizi çağırıyor
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mükemmel taş örtüsü tırmanılmak yapmak için 
sizi çağırıyor

Rum Vadisi’ni ziyaret eden turistler çölün kalbine 
Hicaz demiryolu ile seyahat edebilir. Kırmızı kum 
tepelerini geçtikten sonra yolcular 1916’da Osman-
lı’ya karşı çıkan Arap Ayaklanması canlandırmasını 
izleyebilir ve aktörlerle tanışabilirler. 
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Eğer uygun rehberiniz, deneyiminiz ve ekipmanlarınız 
varsa. Jabal Rum’un da içinde olduğu bazı tırmanışlar 
başlangıç seviyesine uygundur fakat tırmanışların 
çoğu zorludur ve amatörler için uygun değildir. Uzman 
bedevi rehberler size rotayı göstermek için hazırdır.

Eğer uygun rehberiniz, deneyiminiz ve ekipmanlarınız 
varsa. Jabal Rum’un da içinde olduğu bazı tırmanışlar 
başlangıç seviyesine uygundur fakat tırmanışların 
çoğu zorludur ve amatörler için uygun değildir. Uzman 
bedevi rehberler size rotayı göstermek için hazırdır.
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12 - Sky Gate Teleskop Gözlemevi’ni ziyaret 
edin
12 - Sky Gate Teleskop Gözlemevi’ni ziyaret 
edin
Orta Doğunun ilk halka açık teleskobu olan Sky Gate 
Teleskop Gözlemevi turistlere ve halka Dünya’dan 
onlarca ışık yılı uzaklığındaki gökyüzüne gerçek bir 
göz atma deneyimi sunar. Yerel Bedevi halkı bu eşsiz 
bilimsel, eğitimsel ve kültürel yerde ziyaret rehberl-
eri olarak hizmet eder. 

Orta Doğunun ilk halka açık teleskobu olan Sky Gate 
Teleskop Gözlemevi turistlere ve halka Dünya’dan 
onlarca ışık yılı uzaklığındaki gökyüzüne gerçek bir 
göz atma deneyimi sunar. Yerel Bedevi halkı bu eşsiz 
bilimsel, eğitimsel ve kültürel yerde ziyaret rehberl-
eri olarak hizmet eder. 

16 - Özgün bir Bedevi Deneyiminin 
tadını çıkarın
16 - Özgün bir Bedevi Deneyiminin 
tadını çıkarın
Sakin bir eğlence ve kamp ateşi 
çevresinde geleneksel yemekler ile.
Sakin bir eğlence ve kamp ateşi 
çevresinde geleneksel yemekler ile.

17 - Disi deve yarışları festivalini 
kaçırmayın.
17 - Disi deve yarışları festivalini 
kaçırmayın.

Rum köyünde ve Disi’de size özel yapılan 
bedevi elişi parçalarını satın alabilirsiniz
Rum köyünde ve Disi’de size özel yapılan 
bedevi elişi parçalarını satın alabilirsiniz

18 - Yerel kadınların atölye eğitimler-
ini ziyaret edin 
18 - Yerel kadınların atölye eğitimler-
ini ziyaret edin 

13 - Umm Fruth’a jeep gezisi yapın13 - Umm Fruth’a jeep gezisi yapın
Rum Vadisi’ndeki en büyüleyici doğal taş köprüsünü 
ziyaret edin ve sonrasında zirveye çıkın.
Rum Vadisi’ndeki en büyüleyici doğal taş köprüsünü 
ziyaret edin ve sonrasında zirveye çıkın.

14 - Al Khaz Ali kanyonunu kaçırmayın14 - Al Khaz Ali kanyonunu kaçırmayın
Sina Çütre’si yuvalarının olduğu Al Khaz Ali kanyonun-
da eski taş oymalarına hayran kalacaksınız.
Sina Çütre’si yuvalarının olduğu Al Khaz Ali kanyonun-
da eski taş oymalarına hayran kalacaksınız.

15 - Jabal Burdah’a -Burdah Taş 
Köprüsü- tırmanın
15 - Jabal Burdah’a -Burdah Taş 
Köprüsü- tırmanın
Bedevi rotası üzerinde yorucu ama bu yorgunluğa 
değen bir aktivitedir.
Bedevi rotası üzerinde yorucu ama bu yorgunluğa 
değen bir aktivitedir.
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19 - Meditasyon 
Kaotik şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için 
Rum Vadisi huzurun, sükunetin ve güzelliğin 
Mekke’sidir.  Rum Vadisi’nde doğayla bir 
olabileceğiniz, elinizi uzatsanız dokunacağınız 
mesafede gibi duran yıldızlar ve galaksiler altında 
oturabileceğiniz meditasyon turları düzenleyen bir 
çok tur vardır.

Kaotik şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için 
Rum Vadisi huzurun, sükunetin ve güzelliğin 
Mekke’sidir.  Rum Vadisi’nde doğayla bir 
olabileceğiniz, elinizi uzatsanız dokunacağınız 
mesafede gibi duran yıldızlar ve galaksiler altında 
oturabileceğiniz meditasyon turları düzenleyen bir 
çok tur vardır.

20 - Kuş Gözlemi 
Rum Vadisi ve Akabe’nin üç kıtanın birleştiği bir 
kavşak görevi görmesi her sene bir milyondan fazla 
kuşun bu alanı uçuş rotası olarak kullanmasına neden 
olur. Dahası, doğası ve coğrafi konumu sebebiyle 
bazıları çok nadir bulunan türler olan onlarca yerli kuş 
için de ev sahipliği yapar.
 Griffon Vulture(kızıl akbaba) , Bonelli’s Eagle 
(tavşancıl), Hume’s Towny Owl (strix hadorami), 
Blackstart (karakuyruk), Wheatears (oenanthe), 
Scrub Warbler (scotocerca inquieta), Sinai Rose Finch 
(Sina çütresi), House Bunting (ev kiraz kuşu), 
Tristram’s Crackle (tristram sığırcığı) ve the 
Fan-tailed Raven (yelpaze kuyruklu kuzgun) gibi 
kuşlar yalnızca Akabe, Petra ve Rum Vadisi’nde 
bulunan türlerden bazılarıdır. Akabe ve Rum Vadisi 
Ürdün’ün 17 Önemli Kuş Alanı (Important Bird Areas) 
[IBAs] ikisidir.

Rum Vadisi ve Akabe’nin üç kıtanın birleştiği bir 
kavşak görevi görmesi her sene bir milyondan fazla 
kuşun bu alanı uçuş rotası olarak kullanmasına neden 
olur. Dahası, doğası ve coğrafi konumu sebebiyle 
bazıları çok nadir bulunan türler olan onlarca yerli kuş 
için de ev sahipliği yapar.
 Griffon Vulture(kızıl akbaba) , Bonelli’s Eagle 
(tavşancıl), Hume’s Towny Owl (strix hadorami), 
Blackstart (karakuyruk), Wheatears (oenanthe), 
Scrub Warbler (scotocerca inquieta), Sinai Rose Finch 
(Sina çütresi), House Bunting (ev kiraz kuşu), 
Tristram’s Crackle (tristram sığırcığı) ve the 
Fan-tailed Raven (yelpaze kuyruklu kuzgun) gibi 
kuşlar yalnızca Akabe, Petra ve Rum Vadisi’nde 
bulunan türlerden bazılarıdır. Akabe ve Rum Vadisi 
Ürdün’ün 17 Önemli Kuş Alanı (Important Bird Areas) 
[IBAs] ikisidir.

21 - Ayak izi takibi
Turistlere sunulan hizmetlerde ön plana 
çıkmamasına rağmen, Rum Vadisi’nde sizi 
bu maceraya (çölde olmak ve burada 
yaşayanların hayatını takip etmek) bekley-
en Bedevi aileler var.
Bedevilerle ayak izi takibi, hayvan izi 
sürme, koşup koşmadıklarını ya da  
zıplayıp zıplamadıklarını ya da nereye 
doğru ilerlediklerini analiz etmek çok 
keyifli ve bilgilendirici bir aktivitedir. Bu 
aktivite aynı zamanda katılımcıların 
dağılıp birbirlerini bulmaya çalıştıkları bir 
oyun şeklinde de organize edilebilir. 
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zıplayıp zıplamadıklarını ya da nereye 
doğru ilerlediklerini analiz etmek çok 
keyifli ve bilgilendirici bir aktivitedir. Bu 
aktivite aynı zamanda katılımcıların 
dağılıp birbirlerini bulmaya çalıştıkları bir 
oyun şeklinde de organize edilebilir. 
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Rum Vadisi’nin büyüleci çöl tabiatında yürüyüş yapın ve doğal kırmızı kum ve taş oluşumlarının tadını 
çıkarın. Arap Çölü’nün kendine has doğal bitki örtüsünü keşfedin. Tüm yürüyüş turlarının size eşlik 
edecek ya da sizin için yürüyüşü planlayacak lisanslı bedevi rehberler tarafından organize edilmesi 
gerekmektedir. 

Rum Vadisi’nin büyüleci çöl tabiatında yürüyüş yapın ve doğal kırmızı kum ve taş oluşumlarının tadını 
çıkarın. Arap Çölü’nün kendine has doğal bitki örtüsünü keşfedin. Tüm yürüyüş turlarının size eşlik 
edecek ya da sizin için yürüyüşü planlayacak lisanslı bedevi rehberler tarafından organize edilmesi 
gerekmektedir. 

Çölde Bir YürüyüşÇölde Bir Yürüyüş

Tavsiye Edilen YürüyüşlerTavsiye Edilen Yürüyüşler
Rum Vadisi - Lawrence of Arabia kaynağı

Rum Vadisi köyü park alanından başlayan bu 
hoş kısa yürüyüş sizi T.E. Lawrence’ın 
gerçekte ziyaret ettiği ( Rum Vadisi köyünün 
güneyinde olan “Lawrence Kaynağı ile aynı 
yer değil) yere götürecek. Yol boyunca dağ 
eteğine yapılmış alçak basamaklar size varış 
noktasına gitmeniz için  yardımcı olacaktır 
ve en üst noktaya varmadan önce piknik 
yapabileceğiniz bir alan bile vardır. Bu yol sizi 
aynı zamanda kısa süreli bir keşif için uğeaya-
bileceğiniz Nebati tapınağına da götürecek-
tir. Gerçek kaynağa ulaştığınız anda 
muhteşem bir manzara için  su boyunca yolu 
takip ediniz.

Faydalı Bilgiler
• Rum Vadisi Akabe’den yaklaşık 60 km.
uzaklıktadır.
• Rum Vadisi içindeki tüm yürüyüş yolları giriş
bileti alınmasını gerektirir.
• Tesis sınırları içinde Ziyaretçi Merkezi’nden
yaklaşık 7 km. sonra Rum Vadisi Köyü 
bulunmaktadır.

Rum Vadisi - Lawrence of Arabia kaynağı

Rum Vadisi köyü park alanından başlayan bu 
hoş kısa yürüyüş sizi T.E. Lawrence’ın 
gerçekte ziyaret ettiği ( Rum Vadisi köyünün 
güneyinde olan “Lawrence Kaynağı ile aynı 
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aynı zamanda kısa süreli bir keşif için uğeaya-
bileceğiniz Nebati tapınağına da götürecek-
tir. Gerçek kaynağa ulaştığınız anda 
muhteşem bir manzara için  su boyunca yolu 
takip ediniz.

Faydalı Bilgiler
• Rum Vadisi Akabe’den yaklaşık 60 km.
uzaklıktadır.
• Rum Vadisi içindeki tüm yürüyüş yolları giriş
bileti alınmasını gerektirir.
• Tesis sınırları içinde Ziyaretçi Merkezi’nden
yaklaşık 7 km. sonra Rum Vadisi Köyü 
bulunmaktadır.

Adami Yürüyüş yolu (Jamal Um Dami)
Rum Vadisi içinde bulunan ve Suudi Arabistan 
sınırı yakınlarında olan Ürdün’ün en yüksek 
dağı Jamal Um Ad Dami 1850 müksekliğinden 
zirve manzaraları sunar. Şaşırtıcı bir şekilde, 
yukarı çıkmak yaklaşık iki saat sürer ve 
küçük tırmanışlarla çok da zor değildir.  
Fakat eğim düşünüldüğünde yürüyüş yapmak 
isteyenlerin ortalama bir vücut yapısına 
sahip olmasını gerektirir. Zirve manzarası 
çoğunlukla izole edilmiş bir tabiatı gösterse 
de 45 km ilerideki Akabe körfezini bile 
görebilirsiniz! Bu bölgedeki jeolojik yapı 
etkileyicidir ve sadece araba yolculuğu 
yapmak bile bu seyahate değecektir.

Faydalı Bilgiler
•Dağın eteğine araç park edebilirsiniz.
•4X4 araç zorunludur. Bedevi seyahat
kıyafeti satıcıları size bu konuda yardımcı 
olabilir.
•Yürüyüş yolu kenarında hiç bir hizmet
yoktur, bu yüzden ihtiyacınız olabilecek 
şeyleri yanınızda getirin.
•Sıcak hava konusunda dikkatli olun!
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•Sıcak hava konusunda dikkatli olun!
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Nebatilerin Petra şehri,  medeniyetten uzak Shara dağlarının ortasında bulunmasına rağmen geçmişte 
Eski Mezopotamya ve Mısırı bağlayan ana ticaret yolunun önemli bir parçasıydı. Nebati tüccarlar zengin-
leşmiş ve buraya şatafatlı ön cepheleriyle taştan bir şehir inşa etmişlerdir. Sürekli değişen renkleriyle 
büyülü bir yer olarak kalmıştır. Petra’nın yerini benimseyen tek medeniyet sadece Nebatiler değildi 
elbette. Petra aynı zamanda Roma ve Bizans’tan büyüleyici kalıntılara da ev sahipliği yapmaktadır.

Nebatilerin Petra şehri,  medeniyetten uzak Shara dağlarının ortasında bulunmasına rağmen geçmişte 
Eski Mezopotamya ve Mısırı bağlayan ana ticaret yolunun önemli bir parçasıydı. Nebati tüccarlar zengin-
leşmiş ve buraya şatafatlı ön cepheleriyle taştan bir şehir inşa etmişlerdir. Sürekli değişen renkleriyle 
büyülü bir yer olarak kalmıştır. Petra’nın yerini benimseyen tek medeniyet sadece Nebatiler değildi 
elbette. Petra aynı zamanda Roma ve Bizans’tan büyüleyici kalıntılara da ev sahipliği yapmaktadır.

Petra’da yürüyerek bir gününüzü rahatça geçirebilir-
siniz ya da en yüksek iki noktası olan Yüksek Sunak ya 
da Manastır’a tırmanabilirsiniz.
 Formdaysanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve ödül olarak 
da muhteşem manzaralar görürsünüz.

Petra’da yürüyerek bir gününüzü rahatça geçirebilir-
siniz ya da en yüksek iki noktası olan Yüksek Sunak ya 
da Manastır’a tırmanabilirsiniz.
 Formdaysanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve ödül olarak 
da muhteşem manzaralar görürsünüz.

Petra ve etrafı güzel manzaralarla doludur. Kuzeydeki 
Turkmaniyyeh ve Muaysreh ash-Shargiyyeh vadilerinde 
yontulmuş bir çok ön cephe bulabilirsiniz.
 Petra’nın güzel ve bozulmamış güneyinde, vadi 
yatağında yürüyüş ya da daha fazla güç isteyen 
trekking gibi aktiviteler yapmak isterseniz bir çok 
vadi ve dağ topluluğu bulabilirsiniz.

Petra ve etrafı güzel manzaralarla doludur. Kuzeydeki 
Turkmaniyyeh ve Muaysreh ash-Shargiyyeh vadilerinde 
yontulmuş bir çok ön cephe bulabilirsiniz.
 Petra’nın güzel ve bozulmamış güneyinde, vadi 
yatağında yürüyüş ya da daha fazla güç isteyen 
trekking gibi aktiviteler yapmak isterseniz bir çok 
vadi ve dağ topluluğu bulabilirsiniz.

Dağ boğazlarını, Araba Vadisi manzaralarını, 
şelaleleri, Nebati Araplarının başkenti ve dünyadaki 
en ünlü arkeolojik sit alanlarından biri olan Petra 
şehrini de içeren manzaralar çeşitli ve etkileyicidir. 
Akabe’nin 120 kilometre kuzeyinde bulunan Dünya 
harikası Petra, Ürdün’ün tartışılmaz en değerli hazine-
si ve turistik bölgesidir ve tüm dünya üzerinden gelen 
turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Dağ boğazlarını, Araba Vadisi manzaralarını, 
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si ve turistik bölgesidir ve tüm dünya üzerinden gelen 
turistler tarafından ziyaret edilmektedir.

Petra’nın tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmese 
de, milattan önce 1.
 yüzyılda, tütsü, mür ve baharat ticareti sayesinde 
zenginleşmiş Nebati Krallığı’nın başkenti olarak ün 
salmaya başlamıştır.
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de, milattan önce 1.
 yüzyılda, tütsü, mür ve baharat ticareti sayesinde 
zenginleşmiş Nebati Krallığı’nın başkenti olarak ün 
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Petra, sonrasında Roma İmparatorluğuna katılmış ve 
M.S. 363 yılında bir deprem şehrin büyük bir bölümünü 
yok edene kadar 4.
yüzyılda gelişmeye devam etmiştir.
Ticaret yollarındaki değişikliklerin etkisiyle deprem 
birleşince şehrin dağılmasına sebep olmuş ve sonuç 
olarak da şehir tamamen terkedilmiş.
7. yüzyılın ortalarında şehrin neredeyse boş olduğu ve
bölgedeki bedeviler haricinde kimsenin yerini 
bilmediği anlaşılıyor.
6 Aralık 1985 yılında Petra, Dünya Mirası Sit Alanı ilan 
edilmiştir. 
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Ayrıca Smithsonian dergisinin “ölmeden önce 
görmeniz gereken 28 yer” listesinde yer 
almaktadır. 7 Temmuz 2007, Portekiz, Lizbon’da 
Petra, dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak 
anons edilmiştir
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Petra, dünyanın yeni yedi harikasından biri olarak 
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1812 yılında Johannes Burckhardt adlı İsviçreli 
kaşif, Petra’yı yeniden keşfetmek için yola çıktı. 
Arap gibi giyindi ve bedevi rehberini kendini 
kayıp şehre götürmeye ikna etti. Bundan sonra 
Petra, batıda büyüleyici güzellikteki tarihi şehir 
olarak ün saldı ve ziyaretçi çekmeye başladı. 
Bugün de aynı şekilde devam etmektedir.
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Arap gibi giyindi ve bedevi rehberini kendini 
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olarak ün saldı ve ziyaretçi çekmeye başladı. 
Bugün de aynı şekilde devam etmektedir.

Petra Ziyaretçi Merkezi’nden bilgi alabilirsiniz. 
Gezinize iyi bir başlangıç noktası olacak olan bu 
merkezde bilgi, rehber, binek veya araç ayarlama 
hizmetleri ve satılık rehber kitaplar bulabilirsiniz. 

Her gün saat 07:00 - 20:00 arası açıktır. 
Tel: +962 (0)3 215 6044 
Fax: +962 (0)3 215 6029 
Web sitesi: www.visitpetra.jo
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Arap kabilesi olan Nebatiler, ilk defa milattan önce 6. yüzyılda Ürdün’ün doğusundaki bir çölde ortaya 
çıktılar ve Arap yarımadasının güney doğusundan gelmektedirler. İlk yerleşim yeri olarak Petra’ya gelen 
Nebatiler, bölgelerini Horan ve Levant’a kadar genişletmiş ve son olarak da Busra’yı başkent ilan 
etmişlerdir.

Tarihi kayıtlara göre, İbrahim oğlu İsmail’in (Bnayut) çocuklarınından gelmektedirler. İsmail’in on iki 
çocuğu vardı. Birçoğu Najad’da olmak üzere bir kabile kurdular. Nebatilerin atası Shammar dağında 
kaldı fakat Asurbanipal’den yola çıkıp, Ölüdeniz(Lut Gölü) ve Akabe Körfezi arasından ilerleyerek, Wadi 
Araba’ya kaçmak zorunda kaldı. Milattan önce 4. yüzyılda Nebatiler göçebeydiler. Çadırlarda yaşayıp, 
Arapça konuşuyorlardı. Şarabı hiç sevmezlerdi ve tarımla da hiç işleri yoktu. Fakat ikinci yüzyıla 
gelindiğinde, organize bir toplum haline gelmişlerdi.

Yunan tarihçi Herodot, yazılarında Nebati tarihinden bahsetmiş, MÖ 312’de ilk defa ortaya çıktıklarını 
ve Oratol’e inandıklarını anlatmıştır. Nebatiler güç ve servet kazandıkça, kuzeydeki komşularının 
dikkatini çekmeye başladılar. İskenderin ordusu bölündüğü zaman başa geçen Selevkos Kralı Antigo-
nus, MÖ 312 yılında Petra’ya saldırmıştır. Ordusu çok az bir direnişle karşı karşıya kalmış ve şehri 
yağmalamayı başarmıştır. Yağmanın miktarı o kadar büyüktü ki, ordunun kuzeye geri dönüş 
yolculuğunu yavaşlattı ve Nebatilerin Selevkos ordusunu çölde imha etmesine imkan verdi. Kayıtlara 
göre Nebatiler ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için Selevkoslarla aralarını iyi tutmaya istekliydiler. 
Milattan önce üçüncü yüzyıl boyunca, Batlamyus ve Selevkoslar Ürdün’ün kontrolü üzerine 
savaşmışlardır ve mücadele Selevkosların MÖ 198 yılındaki zaferi ile sona ermiştir. Nebatiler bu savaş 
dönemi boyunca esasen olumsuz etkilenmemiş ve bağımsız kalmışlardır.

Nebatiler her ne kadar askeri saldırılara direnmiş olsalar da, komşularının Helenistik kültüründen büyük 
ölçüde etkilenmişlerdir. M.Ö. 150 yılı civarı imparatorlukları kuzeyde Suriye’ye doğru genişledikçe 
Nebati mimari ve sanat eserlerinde Helenistik etkiler görülmektedir. Buna rağmen, Nebatilerin 
ekonomik ve politik gücü Romalıları endişelendirmeye başladı. M.Ö. 65 yılında Romalılar Şam’a geldi ve 
Nebati ordusunun geri çekilmesini talep ettiler. İki yıl sonra Pompey, Petra’nın direnişini kırmak için 
kuvvet gönderdi. Nebati Kralı 3. Aretas, Roma lejyonlarını ya yenmiş ya da onlarla barış yapmak için 
haraç vermiştir. Jul Sezar’ın M.Ö. 44 yılında suikaste uğraması, Ürdün’deki Romalılarda kargaşaya 
neden olmuş ve İran ile Mezopotamya’daki Parthia kralları bu kaotik durumdan faydalanmışlardır. 
Nebatiler, Romalılara karşı savaşlarında Partialılarla aynı safta durmak gibi bir hata ettiler ve sonuç 
olarak Parthialıların yenilgisiyle Petra Roma’ya haraç ödemek zorunda kaldı. Haraç ödemekte 
geciktiklerinde Roma vasal Kralı Herodes tarafından iki kere istilaya uğradılar. M.Ö. 31 yılındaki ikinci 
saldırıyla Herodes Suriye’ye giden ticaret yollarının da içerisinde bulunduğu çok geniş bir Nebati 
bölgesini ele geçirmiştir. Buna rağmen Nebatiler bir süre daha zenginleşmeye devam ettiler. M.Ö. 9 
yılından M.S. 40’a kadar hüküm süren Kral 4. Aretas, karlı tütsü ticaretini geliştirmek için kervan 
rotaları üzerine bir yerleşim zinciri kurmuştur.

Nebatiler sonunda Roma’nın gücünün farkına vardılar ve hemen ardından, M.S. 70 senesindeki Yahudi 
ayaklanmasıyla başa çıkmak için Romalılarla müttefik oldular. Buna rağmen, Nebati bölgesinin direkt 
olarak Roma kontrolüne geçmesi an meselesiydi. Son Nebati kralı, 2. Rabbel, kendi ömrü boyunca eğer 
saldırmazlarsa, ölümünden sonra bölgeyi direnişsiz kontrolleri altına almaya izin verileceğine dair bir 
anlaşma yaptı. 106 yılında ölmesiyle, Romalılar Nebati krallığını ele geçirdiler ve adını Arabia Petrea 
olarak değiştirdiler. Petra şehri geleneksel Roma mimarisi tasarımlarıyla tekrar düzenlendi ve Roma 
kontrolü altında nispeten bir refah dönemi yaşandı. 

Nebatiler, Romalıların yakın doğu ticaret yolları ile birleşmeleri sayesinde bir süre daha kar etmeye 
devam ettiler ve Petra en canlı olduğu dönemde 20,000-30,000 arası insana ev sahipliği yapmaya 
başladı. Ticaret yollarının Suriye’deki Palmira’ya kayması ve Arap yarımadası etrafından deniz 
ticaretinin gelişmesiyle ticaret Nebatiler için daha az karlı hale gelmiştir. Tahminen 4. yüzyılda Nebatil-
er başkentleri Petra’yı terk ettiler. Kimse tam olarak sebebini bilmiyor. Kazılardan çok az miktarda 
gümüş para veya değerli eşya çıkması, şehrin yavaşça ve organize bir biçimde tahliye edildiği anlamına 
gelmektedir.
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‘Bab Al Siq’ Arapça, kanyon yolu kapısı anlamına gelir. 
Burada, kayadan yontularak yapılmış köşegen anıtlar 
olan, üç adet devasa Djinn (Cin) bloğunu görürsünüz. 
Sonrasında Milattan sonra 1. yüzyılda Nebatiler 
tarafından inşa edilmiş olan Dikilitaş Lahitine gelirsin-
iz. Lahitin üstünde “nafesh” denilen dört adet 
piramit ve burada gömülü olan beş kişinin sembolik bir 
temsili olan yarım kabartma şeklinde yapılmış 
heykelin oturtulduğu oyuğu görürsünüz. Hemen 
altında ziyafet alanı olarak kullanılmış olan Triclinium 
bulunmaktadır. Karşı yamaç yüzeyinde gömü anıtı 
olduğunu gösteren, Nebati dili ve Yunanca ikili yazıt 
bulunmaktadır. “Abdomanchos”tan kalan bir yazıt, 
bu mezarın kendi ve ailesi için kullanılacağını belirtme-
ktedir. Muhtemelen M.S. 40-70 yılları arasında 2. 
Malichus hükümdarlığı sırasında inşa edilmiştir.
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1964 yılında hükümet tarafından Nebatilerin inşa 
ettiği şekle sadık kalarak restore edilmiştir. Barajın 
asıl yapım amacı, vadinin ardındaki tepe ve dağlardan 
mevsimsel yağış esnasında gelebilecek sel tehlikesin-
den başkenti korumaktı.
Baraj sel sularını, daha sonra “Karanlık Tünel” diye 
adlandırılan tünele yönlendirerek Petra şehrini 
korumuştur. Kazılar sırasında bariz bir biçimde başarılı 
olduğunu kanıtlamış olan bu baraj, Nebatilerin hünerli 
ve modern altyapı çalışmalarının temsilidir. 
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Petra şehrine giden tarihi ana giriş olan Siq, barajda 
başlayan ve Hazine’nin karşısında biten, yaklaşık 
olarak 1200 metre uzunluğunda ve genişliği 3 ile 12 
metre arasında değişen bir kayalık geçittir. Yüksekliği 
yaklaşık 80 metre olan kayalığın büyük bir kısmı 
doğaldır ve geri kalanı Nebatiler tarafından oyularak 
şekillendirilmiştir. Kanyon yolu, çoğu tanrıları temsil 
eden Nebati heykelleri ile süslenmiştir. Nebatilerin, 
suyun kutsal olduğu inancı nedeniyle tanrı heykeller-
ini, su kanallarına çok yakın yapmış olduğu 
düşünülmektedir. 
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Hazine (Al Khazna)

Kanyon yolu Petra’nın en muhteşem ön cephesi olan 
Hazine’ye, diğer bir adıyla Al Khazna’ya  açılmaktadır. 
Neredeyse 40 metre yükseklikte ve Korint sütun 
başlıkları, kabartmalar, figürler ve çok daha fazlası 
ile özenle süslenmiştir. Hazine’nin tepesinde, yerel bir 
efsaneye göre içinde bir firavunun hazinesinin olduğu 
düşünülen gömü küpü bulunmaktadır. Her ne kadar 
asıl işlevi bilinmese de, Hazine milattan önce 1. 
yüzyılda inşa edilmiştir. 25.30 metre genişliğinde ve 
39.1 metre yüksekliğinde iki kattan oluşmakta ve iç 
salonun her iki tarafında bir oda olacak şekilde üç 
salonu vardır. Detaylı bir biçimde oyulmuş ön cephesi 
Nebati mühendisliğinin dehasını temsil etmektedir.
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Hazine binasının ardında, kanyon yolunun hemen 
yanında bulunan güney yamaca kazınmış, oyularak 
süslenmiş ön cephelerden oluşan anıtsal Nebati 
mezarlar sırasına verilen isimdir. Hazineyi 
geçtiğinizde, kanyon you gittikçe genişleyerek 
ilerleyecek ve açık bir alana çıkacaktır. Her iki 
tarafta da, değirmen taşları ve diğer dekorasyon 
nesneleri ile süslenmiş çok sayıda Nebati defin 
geçitleri bulumaktadır ve ön cephelerin bazıları doğal 
etmenler nedeniyle yok olmuştur. Bu ön cephelerin, 
Prensler şehrindeki üst yetkililerin bazılarını temsil 
ettiğine inanılmaktadır.
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Tiyatrodan başlayıp yarım saat süren dik tırmanışın 
sonunda Attuf tepesinin zirvesinde bulunan Yüksek 
Sunak’a varmak bütün emeğinize değecektir. Nebatil-
erin toplu yollarının bir kısmını oluşturan patika ve 
merdivenler, düz zirveye ulaşana kadar size göz alıcı 
dağ manzaraları gösterecektir. 

Zirveye ulaşan birinin ilk göreceği anıt 7 metrelik iki 
adet dikilitaştır. Dağın yüzeyinin sadece bu iki çıkıntı 
kalacak şekilde oyulmuş olması, inşaası için gereken 
çabayı göstermektedir. Bu dikilitaşlar birbirlerinden 
30 metre mesafede doğu/batı hizasında durmaktadır-
lar ve muhtemelen en önemli iki Nebati tanrısını 
simgelemektedirler, Düşara ve eşi El Uzza. Küçük 
vadinin hemen karşısında, eski dünyanın kutsal yerleri 
arasında en iyi korunmuş olan Yüksek Sunak bulunmak-
tadır ve bu noktadan şehir merkezini de görebilirsiniz.
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adet dikilitaştır. Dağın yüzeyinin sadece bu iki çıkıntı 
kalacak şekilde oyulmuş olması, inşaası için gereken 
çabayı göstermektedir. Bu dikilitaşlar birbirlerinden 
30 metre mesafede doğu/batı hizasında durmaktadır-
lar ve muhtemelen en önemli iki Nebati tanrısını 
simgelemektedirler, Düşara ve eşi El Uzza. Küçük 
vadinin hemen karşısında, eski dünyanın kutsal yerleri 
arasında en iyi korunmuş olan Yüksek Sunak bulunmak-
tadır ve bu noktadan şehir merkezini de görebilirsiniz.

Alnaç Sokağı (The Street of Facades)

Yüksek Sunak (High Place of Sacrifice)
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Yüksek sunağın bulunduğu dağın eteklerinde, 
yamaca oyularak yapılmış olan tiyatro, geçitlerle 
ayrılan üç sıra oturulacak yerden oluşmaktadır. 4000 
izleyiciyi barındırabileceğinden, konferans salonuna 
yedi merdiven yükselmektedir. 
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yamaca oyularak yapılmış olan tiyatro, geçitlerle 
ayrılan üç sıra oturulacak yerden oluşmaktadır. 4000 
izleyiciyi barındırabileceğinden, konferans salonuna 
yedi merdiven yükselmektedir. 

İsmini bina alınlığının üzerinde bulunan küpten 
almaktadır. Tahminen milattan sonra 70 yılında inşa 
edilmiştir. Mezarın hemen ardında, iki tarafını 
kolonların çevrelediği derin bir avlu bulunmaktadır. Ön 
yüzün en üstünde, daha ufak mezar odalarına açılan 
üç hücre bulunmaktadır fakat bina milattan sonra 
446 yılında Bizans kilisesine çevrilmiştir.
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Urne Mezarın kuzeyinde bulunan İpek Mezar milattan sonra 
birinci yüzyılın ilk yarısına uzanmaktadır. Mezarın avlusu 10.8 
metre genişliğinde, 19 metre yüksekliğindedir ve ortasında 
kapısı kalacak şekilde dört adet sütun çevrelemektedir. 
İsmi, kum taşının zengin renklerinden gelmektedir. Petra’da-
ki en etkileyici renkteki mezarlardan biridir.
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ki en etkileyici renkteki mezarlardan biridir.

Korint mezarlığı, M.S. 40 ile 70 yılları arasında inşa edilmiştir 
ve İpek Mezardan hemen sonra bulunmaktadır. Ön yüzü 27.55 
metre genişliğinde ve 26 metre yüksekliğindedir. Ön 
tarafında ve kenarlarında, ölü yıkama törenlerinde ve 
mezarlığın içerisinde kullanılan 4 adet su haznesi bulunmak-
tadır.

Korint mezarlığı, M.S. 40 ile 70 yılları arasında inşa edilmiştir 
ve İpek Mezardan hemen sonra bulunmaktadır. Ön yüzü 27.55 
metre genişliğinde ve 26 metre yüksekliğindedir. Ön 
tarafında ve kenarlarında, ölü yıkama törenlerinde ve 
mezarlığın içerisinde kullanılan 4 adet su haznesi bulunmak-
tadır.

Korint Mezarının kuzeyinde bulunan Saray mezarının eni 49 
metredir ve 46 metrelik yüksekliği vardır. Alt kısmı 12 
süslemeli sütundan ve dört geçitten oluşur. Eşiğin üzerini 18 
kolon süslemektedir.

Korint Mezarının kuzeyinde bulunan Saray mezarının eni 49 
metredir ve 46 metrelik yüksekliği vardır. Alt kısmı 12 
süslemeli sütundan ve dört geçitten oluşur. Eşiğin üzerini 18 
kolon süslemektedir.

PETRA

Tiyatro

Urne Mezar (Avlu)

İpek Mezar

Korint Mezarlığı

Saray Mezarı
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Sextius Florentinus Mezarı

The Nymphaeum 

PETRA

Sarayın kuzey doğusunda bulunan bu mezarlık Latince 
yazılarla çevrelenmiştir. Taş mezar, milattan sonra 
129 yılı civarında Arap devleti valisi olan Sextus 
Florentinos’a aittir.
İç yüzü iki katlı olan yapının genişliği 37.10 metredir 
ve 9.16 metre yüksekliğindedir.

Sarayın kuzey doğusunda bulunan bu mezarlık Latince 
yazılarla çevrelenmiştir. Taş mezar, milattan sonra 
129 yılı civarında Arap devleti valisi olan Sextus 
Florentinos’a aittir.
İç yüzü iki katlı olan yapının genişliği 37.10 metredir 
ve 9.16 metre yüksekliğindedir.

Sütunlu sokağın başladığı yerde hemen sağda bulunan 
bu yarım daire şeklindeki abide su çeşmesinin ön 
yüzünü 6 Nebati sütunu süslemektedir ve bu çeşme, 
Musa vadisi ve Al-Mataha Vadisi’nin kesiştiği noktada 
bulunur.
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bu yarım daire şeklindeki abide su çeşmesinin ön 
yüzünü 6 Nebati sütunu süslemektedir ve bu çeşme, 
Musa vadisi ve Al-Mataha Vadisi’nin kesiştiği noktada 
bulunur.

Bu sokak, ilk inşaasında orijinal Nebati tarzını taşıyor 
olsa da, Roma istilası sürecinde tekrar gözden 
geçirilmiş olduğu aşikardır. M.Ö. 106 yılında bu sokak 
6 metre genişliği ile tekrar inşa edilmiştir. Kazılardan 
çıkan fosiller, hemen yanında 1-2 katlı bir bina olan 
ve kendisinden daha eski bir yolun üzerine inşa edilmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu yolunsonunda, Qasr 
Al-Bint Tapınağına giden üçlü kapı bulunmaktadır.
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ve kendisinden daha eski bir yolun üzerine inşa edilmiş 
olduğunu göstermektedir. Bu yolunsonunda, Qasr 
Al-Bint Tapınağına giden üçlü kapı bulunmaktadır.

Büyük tapınak kompleksi, Petra merkezinin en büyük 
arkeolojik ve mimari bileşenlerinden birini temsil 
eder. 1993’ten beri, Brown Üniversitesi’nden 
arkeologlar bu tapınak bölgesinde kazı yapmaktadır-
lar. Bu araştırmalar, Ürdün Tarihi Eserler 
Müdürlüğü’nün desteği ile sürdürülmektedir.  
Kırmızı-beyaz dışıyla, bu yüce tapınak inşa 
edildiğinde, gül kırmızı renkteki çevresinde oldukça 
göze batmış olmalı.
Tapınağın özenle işlenmiş çiçek desenli duvar süsleri 
ve akanthoslarla bezenmiş kireç sütun başlıkları 
gösteriyor ki bu tapınak, yerel geleneklerini klasik 
çağ ruhu ile bütünleştiren Nebatiler tarafından 
milattan önce birinci yüzyılın sonlarına doğru inşa 
edilmiş.
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milattan önce birinci yüzyılın sonlarına doğru inşa 
edilmiş.

Sütunlu Sokak

Büyük Tapınak
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47 metre genişliğinde ve 48.3 metre yüksekliğinded-
ir. Hazine modeli ile inşa edilmiştir fakat buradaki 
yarı kabartmalar, ev heykelleri ile değiştirilmiş. Ön 
cepheden sütunlu bir giriş uzanır ve iç kısmı ise iki 
tarafı kaplayan sıralar ve en arka duvarda ise bir 
sunaktan oluşur. Dini derneklerin toplantıları için 
yemek odası olarak kullanılmıştır. Milattan sonra 
ikinci yüzyılda, Kral 2. Rabbel döneminde bu alan 
hristiyan şapeli olarak tekrar kullanıma açılmış ve bu 
nedenle de arka duvara haçlar kazınmıştır. Manastır 
denmesinin nedeni budur (Arapça: Dayr).
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Kilise

Qasr Al-Bint Tapınağı

Manastır

Petra’nın ana kilisesi aslında Petra’daki ikinci 
kilisedir. Lahit mezarın 446 yılında kiliseye çevrilmesi, 
28 metrelik koridorları ve 17 metrelik görüş 
mesafesinin yanı sıra bahçesi, kuzey ve doğu tarafın-
da odaları, hatta kulesi olan bir kilise binasının ortaya 
çıkmasına imkan tanımıştır. Kilisenin zemini, kuzey ve 
güney salonlarında mozaikleri ile ünlüdür. Sadece 
bununla kalmaz, doğu koridoru mermer kaplı iken, 
batı duvarına doğru her üç girişte de yer ve deniz 
tanrıları, dört mevsim tasfirleri, hayvan şekilleri ve 
geometrik mozaikler işlenmiştir. Duvarların bazı 
kısımları 3 metreye kadar korunmuştur. Tahminen 
milattan sonra beşinci yüzyılın sonlarına doğru inşa 
edilmiş fakat, yangın veya deprem nedeniyle altıncı yüzyılda yok olmuşlardır. Sütun başları, kapı 
pervazları ve kabartmalar gibi inşaat malzemelerinin büyük çoğunluğu Petra’daki daha eski anıtlardan 
alınıp tekrar kullanılmıştır. Petra kilisesi aynı zamanda, bölgede bulunabilecek en etraflı mermer 
süslemeli kilise örneğini taşımaktadır ve mermer işlemeleri restore edilmiş biçimde gösterimdedir.
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Qasr al-Bint’teki kazı ve restorasyon çalışmaları 
1950’lerin sonuna doğru, Kudüs’teki İngiliz Arkeoloji 
Okulu tarafından başlatılmış ve hala Ürdün Tarihi 
Eserler Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Qasr 
Al-Bint iç ve dış alçı kaplamalarıyla, yontma olukları ve 
kabartma panolarıyla ünlüdür. Mermer bir kürsü taşı iç 
duvara 70 cm yüksekliğinde perçinlenmiştir. Milattan 
önce 1. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş ve 
milattan sonra ikinci yüzyılda Romalılar tarafından 
tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Milattan sonra 363 
depremine mağruz kalmadan, M.Ö. 3. Yüzyılın sonunda 
anıt yağmalanmış ve yakılarak kasıtlı bir biçimde yok 
edilmiş. Anıt merdivenleri üzerinde orta çağ 
zamanından bir istila anlatılmıştır. 

Qasr al-Bint’teki kazı ve restorasyon çalışmaları 
1950’lerin sonuna doğru, Kudüs’teki İngiliz Arkeoloji 
Okulu tarafından başlatılmış ve hala Ürdün Tarihi 
Eserler Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Qasr 
Al-Bint iç ve dış alçı kaplamalarıyla, yontma olukları ve 
kabartma panolarıyla ünlüdür. Mermer bir kürsü taşı iç 
duvara 70 cm yüksekliğinde perçinlenmiştir. Milattan 
önce 1. Yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş ve 
milattan sonra ikinci yüzyılda Romalılar tarafından 
tekrar kullanılmaya başlanmıştır. Milattan sonra 363 
depremine mağruz kalmadan, M.Ö. 3. Yüzyılın sonunda 
anıt yağmalanmış ve yakılarak kasıtlı bir biçimde yok 
edilmiş. Anıt merdivenleri üzerinde orta çağ 
zamanından bir istila anlatılmıştır. 
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Hz. Musa’nın kardeşi Harun’un Petra bölgesinde 
gömülmüş olduğuna inanılmaktadır ve beyaz kubbeli 
14. Yüzyıldan kalma bir cami bunun anısına inşa
edilmiştir. Harun dağının (Jabal Harun) üzerinde 
bulunur ki bu nokta 1350 metre yüksekliği ile 
bölgedeki en yüksek yerdir. Yerli halk için çok uzun 
süredir hac görevi görmektedir ve Petra’da fazladan 
bir gününüz varsa gezilmeye değerdir.
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Milattan önce 7200 ile 6500 yılları arasında işgal 
edilmiş olan bu yerleşke, insanlık tarihinin ilk köylerin-
den biridir. Bahsi geçen yıllar arasında, yerleşim yeri 
yanmış ve tekrar inşa edilmiş. Tekrar inşasından 
sonra, çok kısa bir süre daha kullanılmış ve ardından 
tamamen terk edilmiş. Evler ve kalan duvarları bugün 
hala görülebilir. Bu köy yarı yerleşik hayattan, yerleşik 
köy hayatına ve tarım ekonomisine geçişin ilk 
kalıntısıdır. Beidha Neolitik alanında, bir zamanlar bu 
Neolitik binaların nasıl göründüğüne dair bilimsel 
canlandırmaları görebilirsiniz. 1950 ve 60’larda Diane 
Krikbride tarafından ortaya çıkarılmıştır ve Petra 
Arkeolojik Parkı koruma alanı içerisinde bulunur.
Bu alan Ürdün’deki en eski yerleşimlere ev sahipliği yapar. Neolitik çağda avcı ve toplayıcılar mevsimlik 
olarak bu verimli ve korunaklı alanda yaşamışlar. Bu çağda, milattan önce 8330 ve 7000 arasında, 
çiftçilerden oluşan ilk kalıcı köy kurulmuş ve tarım ile evcil küçük baş hayvancılıkla ilgilenmeye 
başlamışlar.
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PETRA YAKINLARINDA TARİHİ YERLERPETRA YAKINLARINDA TARİHİ YERLER

Ya da genel olarak bilindiği adıyla Küçük Petra. 
Petra’nın kuzeyinden arabayla 10 dakikalık mesafede-
dir. Siq’a benzer bir şekilde dar bir açıklıktan girilebilir 
ama kıyasla daha da küçüktür. Giriş ücretsizdir. 
Petra’nın önemli bir banliyösu olduğuna inanılır ve bir 
çok dini aktivitenin yapılmış olduğu bir yerdir, örnek 
olarak Nebatilerin Kralının kutlamalar düzenlediği ve 
misafirlerine içkiler dağıttığı bir şenlik olan İçki 
Ziyafeti gibi. Aynı zamanda Nebatiler döneminden 
kalma bir anıt üzerindeki üzümlük resmi, Beida 
bölgesinin bir zamanlar şarap üretilen bir yer olduğunu 
ispatlamaktadır. Siq Al Barid’de, kayalar ve barajlar 
içerisine oyularak inşa edilmiş rezervuarlar ve uzun 
kanallar vasıtasıyla su dağıtan Nebati sulama sistemi Nebatilerin mimari yeteneklerinin göstergesidir. 
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Beidha Cilalı Taş Dönemi Köyü

Siq Al-Barid

Hz. Harun’un Mezarı
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Yeterince formdaysanız, ulaşması kolaydır ve 
tırmandığınızda da şahane manzaralarla ödüllendirilir-
siniz. Sunağa çıkmak 30-40 dakika sürer. Manastıra 
ulaşmak biraz zorlu bir tırmanış gerektirse de, 
Petra’daki anıtların en büyüğü olan 50 metrekarelik 
ön cepheyi gördüğünüzde değdiğini anlayacaksınız. 
Bu noktadan Petra havzası ve Araba Vadisi’nin eşsiz 
görüntülerini yakalayabilirsiniz.
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Kuzeydeki Turkmaniyyeh ve Muaysreh ash-Shargiyyeh 
vadilerinde, bir çok yontulmuş ön cephe bulabilirsiniz. 
Turkmaniyyeh Lahitinin ön cephesi, Nebati dilinde 
yazılmış bilinen en uzun yazıdır.
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PETRA’DAYKEN YAPILACAK DAHA FAZLA ŞEYPETRA’DAYKEN YAPILACAK DAHA FAZLA ŞEY

Yerel kadınlar yereş yemekleri sizlere tanıtırken 
yemek pişirme yeteneklerini sizinle severek paylaşa-
caklardır.
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Petra Manastırından Küçük 
Petra’ya 
Manastıra vardıktan sonra (ki bu, 
Manastırın Parkın içerisinde bulunması 
ve genelde ana Ziyaretçi Merkezi’nden 
başlayıp 730 tarihi taş basamağı 
tırmanarak ulaşılabildiği için hem ulaşım 
hem de gezmek için zorlu bir yürüyüş 
gerektirir), ziyaretçi merkezine dönmek 
yerine Küçük Petra’ya doğru yürüyebilir-
siniz. Manastırı geçtikten sonra, 
kavşağa ilerleyin ki bu da yaklaşık bir 
saat alacaktır. Manastır ve müze basam-
aklarının yakınında restoranlara geri 
dönen yol sağ tarafınızda kalacaktır. Sol 
tarafınızda ise, kuzaye doğru, belli 
belirsiz teker izlerini takip eden, Küçük 
Petra yolunu göreceksiniz. Bu kavşak ve 
Küçük Petra arası yaklaşık 6 kilometre-
dir. Peki Küçük Petra’da ne bulabilirsin-
iz? Bu tarihi alan Petra’nın ana şehri için 
bir banliyö olarak rol oynamıştır. Yolun 
kendi güzelliğinin yanı sıra Siq Al 
Barid’de (Soğuk Kanyon) bulunuyor 
olması sıcaktan kaçmak için iyi bir fırsat 
olabilir. 
Faydalı Bilgiler
- Küçük Petra’ya geri dönmek için kendi 
aracınızı ayarlamanız gerekmektedir.
- Manastırdan ayrıldığınız andan itibaren 
bir GPS ya da rehber bulundurmanız 
önemle tavsiye edilir.
- Petra, Akabe’den araçla 128 kilometre 
mesafede bulunmaktadır.
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A HIKE NOT TO MISSManastıra ya da Sunağa Tırmanın

Petra’nın vadilerini gezin

Petra Mutfağı Lezzetlerinin Keyfini 
Çıkarın 
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PETRA MÜZELERİ PETRA MÜZELERİ 
Bölgenin jeolojik özelliklerinin yanısıra, kurucusu olan 
Nebati ve Petra tarihine odaklanmaktadır.
 Petra Arkeoloji Müzesi, Edom, Nebati, Roma ve Bizans 
periyotlarına uzanan, Petra’da çıkarılmış nesneleri 
sergilemektedir.
 Nisan 1994’te kurulmuş olan müze, sürekli açık olan 3 
salonunda 600’den fazla kalıntı sunar ve Petra ana 
girişinden 4 kilometre mesafededir.
 1 Mart 2014’te, Petra Geliştirme ve Turizm Bölge 
Müdürlüğü ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı 
arasında imzalanan anlaşma sonucunda, ziyaretçi 
merkezine yakın yeni bir modern müze kurma kararı 
alınmıştır. Bu müze, tarihi-kültürel mirası sergileme ve 
bu arkeolojik bölgeyi koruma amacıyla daha müsait bir 
ortam sağlayacaktır.
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Farklı çağlara uzanan 280 kalıntı bulunmaktadır. Sergi, 
Petra’da çıkartılmış heykel, araç gereçler ve diğer 
tarihi eserleri sunarak, Nebatilerin yaşamı ve 
uygarlıkları hakkındaki bulguları ve Petra’nın geçmişini 
anlatan beş salondan oluşmaktadır. 
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PETRA ZİYARETÇİ MERKEZİ SERGİSİPETRA ZİYARETÇİ MERKEZİ SERGİSİ
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Ürdün’ün ikinci en büyük doğal koruma alanı olan ve 
Tafila’da Akabe’den 150 kilometre uzaklıktaki Dana, 
320 kilometrekarelik Büyük Rift vadisi boyunca 
muhteşem dağlar ve vadileri kapsamaktadır. Batıda 
yakıcı kum tepelerinden doğuda karlı zirvelere kadar 
uzanan Dana Koruma Alanı çok çeşitli bir vahşi yaşama 
ev sahipliği yapar. Tek bir alanda böylesine doğal 
çeşitliliğe sahip olma konusunda Dana tek örnektir ve 
barındırdığı hayvanlar ve bitkiler benzerine nadir 
rastlanan türdendir. Koruma alanı içerisinde 700 bitki, 
190 kuş, 37 memeli ve 36 sürüngen türü tespit 
edilmiştir ki içerisinde kum kedisi, Suriye kurdu ve 
küçük kerkenez’in de bulunduğu 25 tür yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Koruma alanındaki Feynan 
Vadisi’nin göz alıcı tabiatı ve içerisinde yaşayan 
topluluklar sıradışı bir tarihe sahiptirler. Feynan 
dünyanın en uzun süreçli insan yerleşimlerine şahit 
olmuştur. Önemi açısından hemen Petra’dan sonra 
gelen Feynan, insanlığın ilk topluluklarına ev sahipliği 
etmiş, modern madenciliğin eksikliği nedeniyle çok iyi 
korunmuş, en eski ve en önemli bakır madenciliği 
merkezidir. 
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Dana Vadisinin yamaçlarına kurulmuş bu 
misafirhane, köyün yerli mimarisiyle 
modern unsurları birleştirerek, kendine 
özgü bir Arap tarzı ortaya koymaktadır. 
Rezervin nefes kesici manzaralarını sunan 
misafirhane, 9 odadan ve ortak 
banyolardan oluşmaktadır.
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Feynan Eco Lodge ve rezervasyon hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 
telefon ve adresle iletişime geçin.
Tel: +942 (0)6 464 5580
E-mail: reservations.feynan@ecohotels.me
Web sitesi: www.ecohotels.me/feynan
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Kamp alanı, Büyük Rift Vadisinin tepelerine kurulmuş-
tur ve Dana Doğal Yaşamı Koruma Alanını deneyimlemek 
için mükemmel bir noktadadır. 
Tesis, bir çok yürüyüş ve tırmanış alanı barındırmak-
tadır ve ziyaretçilerine çadır, yemek ve tuvalet 
imkanları sunmaktadır.
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DANA DOĞAL YAŞAMI KORUMA ALANIDANA DOĞAL YAŞAMI KORUMA ALANI

Dana Misafirhanesi 
(The Guesthouse of Dana)

Al Rummaneh CampAl Rummaneh Camp

Feynan Ecolodge, Feynan Vadisinin zengin arazisini 
keşfetmek için ideal bir noktada bulunur. National 
Geographic’in dünya üzerindeki en iyi 25 ekolojisinden 
biri olarak adlandırılmıştır. Ödüllü 26-odalık çevre 
dostu pansiyon Ürdün’deki eşsiz yerlerden biridir; doğal 
araziye zarar vermeyecek yere kurulmuş, enerji 
ihtiyacının büyük bir kısmını güneşten sağlayan, 
mumlar ve yıldızların aydınlattığı bir mekandır. Feynan; 
doğa, tarih ve kültürle boyalı eşsiz ve otantik deneyim-
lerle doludur. Feynan’da, doğa yürüyüşü, kanyon 
geçişi, dağ bisikleti, yıldız izleme, bedevi hayatı ve 
yemek pişirme dersleri gibi aktivitelere katılabilirsiniz. 
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Feynan Ecolodge & Faynan Vadisi:Feynan Ecolodge & Faynan Vadisi:

DANA & FEYNAN VADİSİ
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Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki telefon ve adresle
irtibata geçin.
Tel: +962 (0)3 227 0498/7
Web sitesi: www.rscn.org.jo 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki telefon ve adresle
irtibata geçin.
Tel: +962 (0)3 227 0498/7
Web sitesi: www.rscn.org.jo 



Gittiğinizde, sizi kalenin dışına kadar çıkaran yer altı 
tüneli Ayoubis’e kendinizi hazırlayın. 
Gittiğinizde, sizi kalenin dışına kadar çıkaran yer altı 
tüneli Ayoubis’e kendinizi hazırlayın. 

Şobak’a yaptığınız ziyareti tamamlamak için geceyi 
Montreal Hotel’de geçirebilirsiniz.
Tel: +962 (0)3 216 5440 
E-mail: info@montrealhotel.jo
Web sitesi: www.montrealhotel.jo
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Tel: +962 (0)3 216 5440 
E-mail: info@montrealhotel.jo
Web sitesi: www.montrealhotel.jo

Duvarlarla çevrili tarihi Kerak şehri İncil’de geçmekte-
dir. Karak bir zamanlar Mısır ve Suriye’yi birbirine 
bağlayan kervan yolu üzerinde durmaktaydı ve Yunan 
ve Roma dönemlerinde de bunun bahsi geçmektedir. 
Bugün Kerak, barındırdığı Haçlı kalesi nedeniyle 
görmeye değer bir yerdir. Kudüslü (Dördüncü) Baldwin 
tarafından 1142’de inşa edilmiş ve 1188’de Selahattin 
Eyyubi tarafından ele geçirilmiştir. 
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bağlayan kervan yolu üzerinde durmaktaydı ve Yunan 
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Faydalı Bilgiler
- Bu yolculuk için GPS gerekmektedir.
- Yolculuk sadece tek yönlü yapılabilmek-
tedir, bu da ulaşımı önceden 
planlamanız gerektiği anlamına gelir (En 
iyisi, Feynan’da park edip, yürüyüşün 
başlayacağı noktaya araç ayarlamak-
tır.)
- Yürüyüş yolunun başlangıcı, Akabe’ye 
170 kilometre mesafededir. İlk önce 
Şobak kalesine uğrayacak, ve sonrasın-
da Mansura kasabasına doğru yola 
çıkacaksınız (fakat girmeden  sağa 
dönmeyi unutmayın)
- Eğer Ghuweir’de aracınızı bırakmak 
isterseniz, park edecek yer bulabilirsin-
iz. (Polisin şüphelenmesine imkan 
vermemek için) Aracınızın camına, 
yürüyüşte olduğunuzu belirten bir not 
bırakabilirsiniz.

Faydalı Bilgiler
- Bu yolculuk için GPS gerekmektedir.
- Yolculuk sadece tek yönlü yapılabilmek-
tedir, bu da ulaşımı önceden 
planlamanız gerektiği anlamına gelir (En 
iyisi, Feynan’da park edip, yürüyüşün 
başlayacağı noktaya araç ayarlamak-
tır.)
- Yürüyüş yolunun başlangıcı, Akabe’ye 
170 kilometre mesafededir. İlk önce 
Şobak kalesine uğrayacak, ve sonrasın-
da Mansura kasabasına doğru yola 
çıkacaksınız (fakat girmeden  sağa 
dönmeyi unutmayın)
- Eğer Ghuweir’de aracınızı bırakmak 
isterseniz, park edecek yer bulabilirsin-
iz. (Polisin şüphelenmesine imkan 
vermemek için) Aracınızın camına, 
yürüyüşte olduğunuzu belirten bir not 
bırakabilirsiniz.

Feynan’a giden Wadi Ghweir Yolu
Etkileyici bir yer görmek istiyorsanız, Ürdün’de inşa 
edilmiş ilk Haçlı kalesi olan ve araziye tepeden bakan 
Şobak kalesi ilk sırada yer almalıdır. Haçlı seferleri 
döneminden itibaren hem Memlüklüler, hem de Osman-
lı hükümdarları kaleyi defalarca restore etmişlerdir. 
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ŞOBAK KALESİŞOBAK KALESİ

Karak 
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Şobak’tan başlayan nefes kesici bir
 yürüyüş
Şobak’tan başlayan nefes kesici bir
 yürüyüş

Ürdün’deki en etkileyici trekking yolu 
olarak anlatılır. Yerel bitki örtüsünün 
tadını çıkararak, vadi içerisinden ve 3 
kilometrelik nehir yatağı boyunca 
ilerlerken kurbağa ve tatlı su yengeçler-
ini görebilirsiniz. Yolculuk, neredeyse 
tüm gün (yürüyerek 8 saat, yaklaşık 15 
kilometre) sürer ve kimi zaman oldukça 
engebeli araziden oluşur. Son durağı 
Feynan Eco Lodge’dur. Yol üzerinde 
kamp yapmayı da deneyebilirsiniz. 
Yürüyüşün son durağı sizi Feynan harabe-
leri ve ufak bir köyün yakınına götürece-
ktir. Sonunda ise elbette, National 
Geographic Traveler Dergisinin dünyada-
ki en iyi 25 ekolojisinden biri olarak 
sıralamaya aldığı Feynan Eco Lodge’a 
ulaşacaksınız.
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Ölü Deniz’deki ziyaretinizi, Hz. İsa’nın vaftiz yeri olarak 
kabul edilen ve dini önemi nedeniyle Temmuz 2015’te 
UNESCO Dünya Mirası Alanı listesine giren Bethany 
Beyond the Jordan’da tamamlayın. 
Bethany Beyond the Jordan, vaftiz havuzları, kiliseleri 
ve mozaik tabanlı Rhotorius Manastırı’yla Bizans 
arkeolojisi açısından zengindir. Şu anda bu alanda 
vaftiz olmak mümkündür.
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Roma İmparatoru Büyük Herodes 2000 
yıl önce Ma’in Kaplıcalarının keyfini 
çıkardı ve siz de bugün bu sıcak ve 
mineral açıdan zengin suların tadını 
çıkarabilirsiniz. Hemen yanındaki Spa, 
Ölüdeniz çamur banyosu, masaj ve 
güzellik tedavileri de dahil olmak üzere 
bir çok farklı uygulamalar sunmaktadır. 
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Dünyadaki en alçak ve mineral açısından en yoğun su 
kitlesi olan Ölüdeniz’de mutlaka yüzün. Suyun 
yoğunluğu, yüzenlerin suyun yüzeyinde rahatça 
kalmasını sağlamaktadır.
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Rakım olarak Dünyadaki en alçak ama gösteriş olarak 
en yüksek doğa rezervi olan Mujib, Ölüdeniz’in kıyısında 
vahşi yaşam açısından zengin bir doğa koruma alanıdır. 
Rezerv, Kraliyet Doğa Koruma Topluluğu (RSCN) 
tarafından yürütülen Ibex Hayvancılık programına da 
ev sahipliği yapmaktadır.

 

Rakım olarak Dünyadaki en alçak ama gösteriş olarak 
en yüksek doğa rezervi olan Mujib, Ölüdeniz’in kıyısında 
vahşi yaşam açısından zengin bir doğa koruma alanıdır. 
Rezerv, Kraliyet Doğa Koruma Topluluğu (RSCN) 
tarafından yürütülen Ibex Hayvancılık programına da 
ev sahipliği yapmaktadır.

Madaba Mozaik mucizelerinde 
kendinizden geçin Bizans zamanında 
gözde olan bu kasabanın tarihi eskidir. 
İncil Filistininin eşsiz mozaik haritasını 
içeren Aziz George Kilisesi’ne uğrama-
dan gitmeyin. 
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Madaba’dan sadece 9 kilometre uzaklık-
ta Nebo Dağı bulunmaktadır. Hz. Musa 
Anıt Kilisesi ve içerisindeki mozaiklerin 
yanı sıra göz alıcı Ölüdeniz, Kudüs ve 
Eriha(Ceraş) manzarasını görebilirsiniz. 
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Temel Arapça 
Merhaba - marhaba
Lütfen - lav samaht
Teşekkürler - şukran
Önemli değil - afvan
Nasılsın (erkeğe/kadına) - kiifak/kiifik
Adınız nedir (erkeğe/kadına)- şu 
ismak/şu ismik
Benim adım - ismi
Boşver - maliş
Bakar mısınız? - afvan
Neresi - vayn
Ne kadar - adeş
(Birşey) Var mı- andak
Sol - şimal
Sağ - yemin
Düm düz - doğri
Rakamlar
Sıfır - şifr
Bir - vahad
İki - ithnayn
Üç - thalatheh
Dört -araba
Beş - khamseh
Altı - sitteh
Yedi - sabaa
Sekiz - thamanyeh
Dokuz - tisaa
On - aşra
Yirmi - eşreen
Otuz - thalatheen
Kırk –arbaeen
Elli -Khamseen
Yüz -Miyyeh      
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Taksiler - Akabe’de taksimetreli ve klimalı bir çok taksi 
bulunmaktadır. 
Minibüsler - Yerel noktalara ulaşmak için idealdirler. 
Kiralık araçlar - Akabe’de çok sayıda araba kiralama 
acentesi bulabilirsiniz.

Arapça resmi dil olmasına rağmen İngilizce yaygın bir 
biçimde kullanılır.
 

Akabe tüm yıl boyunca sıcak ve kuraktır. Ortalama en 
yüksek sıcaklık yazın 38°C derece iken, kışın ortalama 
20°C derecedir. 

Bir çok devlet dairesi Pazar gününden Perşembe’ye, 
saat 08:00’den 03:00’e kadar açıktır. Dükkanlar ve 
döviz büroları saat 08:00’den 10:00’a kadar hizmet 
vermektedir. 

Akabe’de, çalışanların akıcı İngilizce konuşabildiği ve 
her türlü ilacı bulabileceğiniz eczaneler bulunmak-
tadır. Ayrıca üç adet geniş kapsamlı hastane bulunmak-
tadır.
Aqaba Modern Hospital +962 (0)3 201 6677/201 6688                                                                                                                                
Islamic Hospital +962 (0)3 201 8444                                                                                                                                                                    
Princess Hashim Bin Abdullah II Hospital +962 (0)3 
2092030

Akabe, rahat günlük kıyafetlerin yaygın olduğu bir tatil 
merkezi olmasına rağmen, mayo ve diğer açık giysiler 
sadece kumsalda giyilmelidir.

Bankalardan veya döviz bürolarından döviz bozdurabilir-
siniz. Ürdün dinarı döviz kuru 1.4 US$ = JD1 oranında 
sabitlenmiştir. Bir Dinar, 1000 fil ya da 100 piastre 
eder. Döviz büroları genelde bütün gün açık iken, 
bankalar Pazar gününden Perşembeye kadar saat 08:30 
- 03:00 arası hizmet vermektedirler. Belli başlı kredi 
kartları her yerde geçmektedir.

Bir çok restoran yüzde onluk hizmet bedeli alsa da eğer 
iyi hizmet aldığınızı düşünüyorsanız ufak ekstra bir 
bahşiş bırakabilirsiniz. Belboy veya yardımcı olan diğer 
otel çalışanlarına bahşiş vermek de yaygındır.
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Akabe’yi Gezerken
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İş Saatleri

Sağlık ve Hastaneler

Kılık Kıyafet

Para Birimi ve Döviz Bozdurma

Bahşiş
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Akabe’yi ziyaret edeceğinizde, lütfen ilk durağınız Akabe Turist Bilgi Merkezi 
olsun. South Al Hammamat Al Tunisyya Sokağı, park yerinde bulunmaktadır. 
Akabe’yi ziyaret edeceğinizde, lütfen ilk durağınız Akabe Turist Bilgi Merkezi 
olsun. South Al Hammamat Al Tunisyya Sokağı, park yerinde bulunmaktadır. 
Hergün açıktır. (08:00 - 18:00) 

Pazarlama ve 
Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da Akabe Turist Bilgi 
Merkezi ile irtibata geçin.

Pazarlama ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.
Daha fazla bilgi için, lütfen web sitemizi ziyaret edin ya da Akabe Turist Bilgi 
Merkezi ile irtibata geçin.

Email: Email: infoaqaba@aseza.jo




