
 

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠααννόόρρααμμαα  ΙΙοορρδδααννίίααςς  
  

        

                        

ΤΤαα  ααρρχχααίίαα  θθααύύμμαατταα,,  τταα  ΚΚάάσσττρραα,,  ηη  ΝΝεεκκρράά  ΘΘάάλλαασσσσαα  

κκααιι  τταα  ΚΚάάννυυοονν  ττηηςς  ΙΙοορρδδααννίίααςς!!  

  

ΑΑμμμμάάνν,,  ΓΓέέρραασσαα,,  ΚΚάάσσττρροο  ΑΑζζλλοούύνν,,  ΜΜάάννττααμμππαα,,  ΌΌρροοςς  ΝΝέέμμπποο,,  ΚΚάάσσττρροο  ΚΚεερράάκκ,,  ΠΠέέττρραα,,  

""ΜΜιικκρρήή  ΠΠέέττρραα"",,  ΟΟυυάάννττιι  ΡΡααμμ,,  ΆΆκκααμμππαα,,  ΝΝεεκκρράά  ΘΘάάλλαασσσσαα,,  ((ΚΚάάννυυοονν  εελλ  ΜΜοουυττζζίίμμππ))  

  

ΈΈνναα  ττααξξίίδδιι  σσττοονν  χχρρόόννοο  
 



 

ΟΟιι  κκααλλύύττεερρεεςς  σσττιιγγμμέέςς  μμααςς::  
  
  

  ΔΔιιααμμοοννήή  σσττηηνν  ππιιοο  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  έέρρηημμοο  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  σσττοο  ΟΟυυάάννττιι  ΡΡααμμ,,  σσεε  

πποολλυυττεελλεείίςς  σσκκηηννέέςς  κκααιι  ""ΣΣααφφάάρριι""  μμεε  εειιδδιικκάά  δδιιααμμοορρφφωωμμέένναα  οοχχήήμμαατταα  
  

  ΔΔιιααμμοοννήή  σσττηηνν  ΠΠέέττρραα  κκααιι  ξξεεννάάγγηησσηη  σσττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ττηηςς  χχώώρροο  --  μμιιαα  

ππόόλληη--μμννηημμεείίοο  εεννόόςς  ααξξιιοοθθααύύμμαασσττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  
  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ππεερρίίφφηημμηη  ""ΜΜιικκρρήή  ΠΠέέττρραα""  
  

  ΔΔιιααμμοοννήή  σσττηη  ΝΝεεκκρράά  ΘΘάάλλαασσσσαα  --  έένναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  εεννττυυππωωσσιιαακκάά  κκααιι  

αακκααττααμμάάχχηητταα  φφυυσσιικκάά  ττοοππίίαα  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ    
  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  εεππιιββλληηττιικκόό  κκάάσσττρροο  ττωωνν  ΣΣττααυυρροοφφόόρρωωνν  ττοουυ  ΚΚεερράάκκ  
  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ΆΆκκααμμππαα,,  ττοο  ππααρρααθθααλλάάσσσσιιοο  θθέέρρεεττρροο  ττηηςς  ΙΙοορρδδααννίίααςς  
  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  κκααλλοοδδιιααττηηρρηημμέέννηη  εελλλληηννοορρωωμμααϊϊκκήή  ππόόλληη  ΓΓέέρραασσαα  κκααιι  σσττοο  

ππεερρίίττεεχχννοο  κκάάσσττρροο  ΑΑζζλλοούύνν  
  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηη  ΜΜάάννττααμμππαα  κκααιι  σσττοο  ΌΌρροοςς  ΝΝέέμμπποο  
  

  ΔΔιιααμμοοννήή  σσεε  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  55**    

  ΈΈμμππεειιρροοςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  ΓΓρρααφφεείίοουυ  μμααςς  

ΞΞέέρρααττεε  όόττιι……  
  

…το Ουάντι ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib) βρίσκεται στα 

ανατολικά της Νεκράς Θάλασσας και είναι γνωστό ως το 

"Γκραν Κάνυον της Ιορδανίας"; Το εκπληκτικής ομορφιάς 

αυτό φαράγγι προσφέρεται για πεζοπορία και είναι πολύ 

δημοφιλές σε εκείνους που αναζητούν μια περιπετειώδη 

δραστηριότητα στην μαγευτική αυτή χώρα.  

Το Wadi Mujib Siq Trail είναι ένα μονοπάτι πεζοπορίας κατά 

μήκος του ποταμού, ανάμεσα σε πανύψηλους βράχους από 

ψαμμίτη. Από τα γύρω βουνά ρέουν πολλά ποτάμια, 

εξασφαλίζοντας παροχή νερού καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Η περιοχή αυτή φιλοξενεί περισσότερα από 300 είδη φυτών, 10 

είδη σαρκοφάγων και πολλά είδη πτηνών. 

 



 
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη στην δυναμική 
πρωτεύουσα - σύγχρονη και αρχαία μαζί - που απλώνεται σε δεκαεννέα λόφους. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Κάστρο Αζλούν - Αμμάν  
Η σημερινή ξενάγησή μας στο Αμμάν αρχίζει 
από την Ακρόπολη, όπου θα δούμε τα ερείπια 
του ναού του Ηρακλή, βυζαντινές εκκλησίες και 
το ανάκτορο των Ομεϋαδών. Στο 
πολυσύχναστο κέντρο της πόλης θα δούμε το 
ρωμαϊκό θέατρο, το ωδείο και το υπέροχο τζαμί 
του βασιλιά Αμπντουλάχ (εξωτερικά). Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα Γέρασα 
(Jerash), την Αντιόχεια επί Χρυσορρόη, την πιο 
καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της 
Δεκάπολης, η οποία ανακαλύφθηκε το 1806. 
Κρυμμένη για αιώνες κάτω από την άμμο, η 
"πόλη των 1.000 κιόνων" όπως αποκαλείται, 
αποτελεί ένα μεγαλειώδες επαρχιακό αστικό 
κέντρο της Μέσης Ανατολής. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας στον εκτεταμένο 
αρχαιολογικό αυτό χώρο θα δούμε την οβάλ 
πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, τα θέατρα, 
το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος κ.ά. 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας μέσα από 
πευκοδάση και ελαιώνες θα φθάσουμε στο 
περίτεχνο κάστρο Αζλούν, που κατασκευάστηκε 
το 1184 για να ελέγχει τα μεταλλεία σιδήρου και 
τους τρεις κύριους δρόμους που οδηγούσαν 
στην κοιλάδα του Ιορδάνη. Επιστροφή στο 
Αμμάν. Διανυκτέρευση.    
 
3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - 
Κάστρο Σταυροφόρων Κεράκ - Πέτρα 
Πρωινή αναχώρηση για τη Μάνταμπα, που 
αποτελεί το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο 
της Ιορδανίας με τον ορθόδοξο ναό του Αγίου 
Γεωργίου και τον πρώτο χάρτη των Αγίων 
Τόπων που κατασκευάστηκε το 560 μ.Χ. και 
αποτελεί το ψηφιδωτό του δάπεδο. Επόμενος 
σταθμός μας το Όρος Νέμπο, το μέρος όπου 
στάθηκε ο Μωυσής και ατένισε την Γη της 
Επαγγελίας και τη Νεκρά Θάλασσα. Συνεχίζουμε 
μέσω του υπέροχου φαραγγιού Ουάντι ελ 
Μουτζίμπ για το επιβλητικό κάστρο των 
Σταυροφόρων του Κεράκ, που κατασκευάστηκε 
το 1142 και δεσπόζει στην γύρω περιοχή. Μετά 
την επίσκεψή μας συνεχίζουμε για την Πέτρα, 
έναν από τους πιο εντυπωσιακούς 
αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 



4η μέρα: Πέτρα, Ξενάγηση  
Η σημερινή μας ημέρα είναι αφιερωμένη στην 
εξερεύνηση του αρχαιολογικού χώρου της Πέτρας, 
που υπήρξε πρωτεύουσα του νομαδικού λαού των 
Ναβαταίων. Η ροδοκόκκινη πόλη που λαξεύτηκε 
στους βράχους πριν περίπου 2000 χρόνια, 
ψηφίστηκε πρόσφατα ως ένα από τα σύγχρονα 
επτά θαύματα του κόσμου και έχει κηρυχθεί από 
την UNESCO μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Περπατώντας στο στενό φαράγγι (Σικ) 
θα φθάσουμε στο εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο 
(Χαζνέ), το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο της 
Πέτρας. Θα δούμε επίσης τον δρόμο των 
προσόψεων, τους βασιλικούς τάφους, την 
βυζαντινή εκκλησία και την ρωμαϊκή πλευρά της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: Πέτρα - Μικρή Πέτρα - Ουάντι Ραμ  
Πρωινή αναχώρηση για την "Μικρή Πέτρα", γνωστή 
και ως Siq Al-Barid, έναν αρχαιολογικό χώρο που 
βρίσκεται στα βόρεια της Πέτρας. Όπως και η 
"Μεγάλη της Αδελφή", υπήρξε και αυτή μια πόλη των 
Ναβαταίων και ένας επίσης σημαντικός σταθμός 
των καραβανιών, με εντυπωσιακά κτίρια λαξεμένα 
στους ψηλούς τοίχους του φαραγγιού. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε τάφους, 
αποθήκες, δεξαμενές και κανάλια νερού, καθώς και 
άλλα κτίρια, σε κάποια από τα οποία μάλιστα 
διακρίνονται υπολείμματα νωπογραφιών του 1ου 
αιώνα μ.Χ. Μετά την επίσκεψη μας στα ερείπια της 
αρχαίας αυτής πόλης θα συνεχίσουμε για το Ουάντι 
Ραμ, την "Κοιλάδα του Φεγγαριού", την έρημο του 
Λόρενς της Αραβίας. Φθάνοντας θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό του Ουάντι Ραμ με ειδικά διαμορφωμένα 
οχήματα, για ένα μοναδικό σαφάρι στην πολύχρωμη άμμο και τα βουνά από γρανίτη, όπου ο Λόρενς είδε τους 
"Επτά Στύλους της Σοφίας". Η σημερινή μας διανυκτέρευση θα γίνει σε πολυτελείς σκηνές στην έρημο. 
 

6η μέρα: Ουάντι Ραμ - Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα 
Το πρωί αναχώρηση για την Άκαμπα,  που αποτελεί παραθεριστικό κέντρο της χώρας και η μόνη διέξοδο της 
Ιορδανίας στην θάλασσα. Μικρή περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην αγορά της, ή 
ακόμα και για μπάνιο καιρού επιτρέποντος!  Αργότερα θα αναχωρήσουμε για τη Νεκρά Θάλασσα - μια μεγάλη 
λίμνη, που βρίσκεται 423 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, το χαμηλότερο δηλαδή σημείο της γης. 
Καθώς η περιεκτικότητα σε αλάτι φθάνει το 34,2% (9,6 φορές μεγαλύτερη συγκέντρωση σε αλάτι από τον 
ωκεανό), καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό και κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα 
μυστηριακά της βάθη, εξ ου και το όνομα Νεκρά Θάλασσα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  
 

7η μέρα: Νεκρά Θάλασσα, Ελεύθερη μέρα ή Προαιρετική εκδρομή στo Κάνυον ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib) 
Μη χάσετε σήμερα την ευκαιρία να "κολυμπήσετε" 
και να γνωρίσετε τις ιαματικές ιδιότητες του αργίλου 
και της λάσπης, που δίνουν στο δέρμα όμορφη 
αίσθηση και ωφελούν το σώμα με πολλαπλούς 
τρόπους! Εναλλακτικά σας προτείνουμε μια 
προαιρετική εκδρομή στο Ουάντι ελ Μουτζίμπ (Wadi 
el Mujib), ένα μοναδικής ομορφιάς φαράγγι. Το 
μονοπάτι ξεκινά από το Κέντρο Επισκεπτών κοντά 
στη Γέφυρα του Μουτζίμπ. Περπατώντας στον 
διάδρομο πάνω από το φράγμα, θα ακολουθήσετε 
την πορεία του ποταμού ανάμεσα σε ψηλούς 
βράχους από ψαμμίτη μέχρι τη βάση ενός μεγάλου 
καταρράκτη. Ανάλογα με τις εποχιακές 
βροχοπτώσεις στο φαράγγι μπορεί να υπάρχουν 
βάθρες αρκετά βαθιές για κολύμπι. 
 

8η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  



 
                                 

Τιμή κατ' άτομο* 
  Δίκλινο 

Επιβάρυνση 
Μονόκλινου 

Αναχώρηση: 03/09 

Super Προσφορά 

7 μέρες 
  

679 + 250 

Αναχώρηση: 19/09 

8 μέρες 
  

765 + 270 

Αναχωρήσεις: 24/10, 07/11, 21/11, 
             05/12 

8 μέρες 
  

775 + 270 

                                                                                              

                             *Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν κατόπιν διαθεσιμότητας 
 

 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Royal Jordanian  

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 5* και σε πολυτελείς σκηνές στο Ουάντι 
Ραμ  

 Ημιδιατροφή καθημερινά  
 Μεταφορές, ξεναγήσεις, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους 

χώρους, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  
 Τζιπ σαφάρι (2 ώρες) στο Ουάντι Ραμ με ειδικά διαμορφωμένα 

οχήματα 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 

έως 75 ετών  
 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του Γραφείου μας 
 
 

Δεν Περιλαμβάνονται:  

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά: 420€  

 Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

 

Σημειώσεις  

 Τα 7ήμερα προγράμματα έχουν μία διανυκτέρευση στην Πέτρα   

 Απαιτείται διαβατήριο με 6μηνη ισχύ χωρίς σφραγίδα Ισραήλ 

 Η Προαιρετική Εκδρομή στo Κάνυον ελ Μουτζίμπ (Wadi el Mujib) απαιτεί καλή φυσική κατάσταση (MINI TREK)    

  Κόστος Προαιρετικής εκδρομής € 40/άτομο 

 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι 

 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 
 

Ενδεικτικά ξενοδοχεία (ή παρόμοια)  
  

Αμμάν: Τhe Regency Palace Hotel ή παρόμοιο 

Πέτρα: Old village Resort Hotel ή παρόμοιο 

 

Ουάντι Ραμ: Sun City Camp ή παρόμοιο 

Νεκρά Θάλασσα: Holiday inn Dead sea resort  ή παρόμοιο 

 

 

 


