
 
 

Ιορδανία 

 

Ένα ταξίδι στην Ιορδανία είναι ένα ταξίδι στο χρόνο. Γεμάτη εκπληκτικά τοπία, καταπληκτικά 

ιστορικά αξιοθέατα, χαοτικές πόλεις και φαγητό αλά… αραβικά, υπόσχεται αξέχαστες στιγμές 

στους επισκέπτες της. Πρόκειται για μία χώρα που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο κόσμους: 

από τη μία κυριαρχεί το σύγχρονο και το μοντέρνο, από την άλλη επικρατεί το ιστορικό και το 

παλιό. Αποτελεί ιδανική εισαγωγή στη Μέση Ανατολή, συνδυάζοντας το μεσογειακό κλίμα, την 

έρημο και την πλούσια ιστορία. Γεμάτη τοπία ιδιαίτερης ομορφιάς, συναρπαστικούς 

αρχαιολογικούς χώρους και φιλόξενους ανθρώπους, ένα ταξίδι στην Ιορδανία είναι μία εμπειρία 

ζωής. Επισκεφθείτε το εκπληκτικό Αμμάν, την Πέτρα με το φαράγγι και τα πολύχρωμα βράχια, το 

Ουάντι Ραμ με το σεληνιακό τοπίο και την απέραντη Νεκρά Θάλασσα. Απολαύστε ιστορικά 

μνημεία σμιλεμένα στους βράχους, δείγματα ελληνιστικών, ρωμαϊκών και βυζαντινών επιρροών. 

Η αραβική φυλή των Ναβαταίων έχει αφήσει τα ίχνη της ανεξίτηλα χαραγμένα στην έρημο. Η 

Ιορδανία φέρνει τους επισκέπτες της κοντά στα θαύματα του κόσμου, καθώς είναι γεμάτη 

Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Όλα αυτά, κι ακόμη πολλά κρυμμένα 

«μυστικά» της  χώρας, συντελούν για να κάνουν αυτό το ταξίδι αξέχαστο, γεμάτο μοναδικές 

εικόνες κι εμπειρίες. 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε την Ιορδανία είναι κατά τους ανοιξιάτικους και 

φθινοπωρινούς μήνες, ειδικότερα κατά τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια 

αυτών των μηνών μπορείτε να απολαύσετε το Αμμάν, την Πέτρα και τη Νεκρά Θάλασσα, με τον 

καιρό σύμμαχό σας στην εξερεύνηση. 

  

 

 Αμμάν – Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 4 5 7 11 15 18 20 20 18 15 10 6 

Μεγ(°C) 13 14 18 23 28 31 32 33 31 27 20 15 

 

 

 Με μία ματιά 
 

 Δείτε από κοντά τη μαγευτική πόλη Πέτρα 

 «Επιπλεύστε» στη Νεκρά Θάλασσα 

 Διανυκτερεύστε στην έρημο Ουάντι Ραμ 

 Πραγματοποιήστε κρουαζιέρα στην Ερυθρά Θάλασσα 

 Επισκεφθείτε την Ακρόπολη του Αμμάν 

 Ξεναγηθείτε στον αρχαιολογικό χώρο της Γέρασα 

 Ψωνίστε στα χαριτωμένα «σουκ» του Αμμάν 

 Δοκιμάστε το υπέροχο φαγητό της Ιορδανίας 

 Εξερευνήστε το Κέντρο του Αμμάν 

 Επισκεφθείτε τον τόπο που βαφτίστηκε ο Ιησούς. 

 

 

Πληροφορίες Προορισμού 

 

 Πρωτεύουσα: Αμμάν 

 Γλώσσα: Αραβικά 

 Ζώνη Ώρας: Ίδια με την Ελλάδα 

 Νόμισμα: Ιορδανικό Δηνάριο 

 Διάρκεια πτήσης: περίπου 2 ώρες απευθείας πτήση 

 

 

Χάρτης Προορισμού 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρήσιμες Πληροφορίες 

 
 Συνάλλαγμα:  Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε κάποιο ανταλλακτήριο 

στην πόλη, κι όχι στο αεροδρόμιο. Καλό είναι όμως να έχετε μαζί σας λίγα δηνάρια από 

την Ελλάδα για τα πρώτα σας έξοδα.  Στα συνεργαζόμενα καταστήματα Capital 

Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και 

την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα στα καταστήματα με τη σχετική ένδειξη. 

 Επικοινωνία:  Καλό θα ήταν, με την άφιξή σας στην Ιορδανία, να προμηθευτείτε μία sim 

κάρτα από το αεροδρόμιο, καθώς τα κόστη περιαγωγής είναι αρκετά υψηλά*. Φυσικά, 

τα περισσότερα ξενοδοχεία, καφετέριες κι εστιατόρια διαθέτουν δωρεάν σύνδεση στο 

διαδίκτυο.  

 
*Καθώς τα κόστη μεταβάλλονται, θα λάβετε πιο αναλυτικές πληροφορίες στον ταξιδιωτικό σας φάκελο. 

 

 

Αμμάν 
 

 Μετακινήσεις: Την πόλη εξυπηρετούν τοπικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις σας από και 

προς τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Αν επιθυμείτε να νοικιάσετε όχημα, θα συναντήσετε 

πολλές εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να 

επιβιβαστείτε σε κάποιο ταξί. 

 

 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Ακρόπολη του Αμμάν 

 

Το πιο γνωστό αξιοθέατο του Αμμάν είναι η 

Ακρόπολη. Αρχαιολόγοι έχουν βρει ευρήματα που 

υποδηλώνουν ότι η περιοχή κατοικείται 

τουλάχιστον από την Εποχή του Χαλκού. Εδώ 

μπορείτε να δείτε μερικές από τις στήλες που έχουν 

απομείνει από τον καταπληκτικό Ναό του Ηρακλή, 

μία σημαντική ρωμαϊκή δομή που δεν 

ολοκληρώθηκε ποτέ. Αναζητήστε το Χέρι του 

Ηρακλή, το μόνο που σώζεται από το άγαλμα 

ύψους πάνω από 12 μέτρα που έστεκε εκεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο 

 

Ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα του Αμμάν για 

του λάτρεις της ιστορίας είναι το Ρωμαϊκό 

Αμφιθέατρο. Αυτός ο αναπαλαιωμένος θεατρικός 

χώρος μπορεί να φιλοξενήσει 6.000 άτομα. 

Χτίστηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια, την 

περίοδο που η περιοχή ακόμα ονομαζόταν 

Φιλαδέλφεια και κυβερνούταν από τη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία. Το αξιοθέατο, γεμάτο ζωή, 

φιλοξενεί μέχρι και σήμερα πολλές εκδηλώσεις, 

καλωσορίζοντας ντόπιους και τουρίστες. 

 

 

 

3) Κέντρο του Αμμάν 

 

Η καρδιά της πόλης χτυπά στο κέντρο της. Εδώ θα 

δείτε πως ζουν πραγματικά οι κάτοικοι του Αμμάν 

και θα βιώσετε μία πραγματική αραβική μέρα. 

Επισκεφθείτε το τζαμί Grand Husseini, στο οποίο 

συγκεντρώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 

για να προσευχηθούν οι κάτοικοι. Ακριβώς πίσω 

από το τζαμί υπάρχει μία αγορά φρούτων και 

λαχανικών, όπου οι πωλητές τραγουδούν για να 

δελεάσουν τους πελάτες. Ακόμη, στην περιοχή θα 

βρείτε μαγαζιά με εξαιρετικές τιμές σε χειροποίητα 

αντικείμενα, χαλιά, υφάσματα και σουβενίρ. 

 

 

 

Διασκέδαση 

 

 
 Ψώνια 

 

Αναλόγως τι θέλετε να ψωνίσετε, στο Αμμάν θα 

βρείτε τα πάντα. Οι μάρκες διεθνούς φήμης 

συγκεντρώνονται στα εμπορικά κέντρα Mecca 

Mall, Taj Mall κι Abdali Boulevard. Αν θέλετε να 

προμηθευτείτε τοπικά προϊόντα, όπως χρυσάφι, 

κοσμήματα, υφάσματα, μπαχαρικά και χαλιά, 

κατευθυνθείτε στα φημισμένα «σουκ». Τα πιο 

γνωστά είναι το Souk Jara και το Souk El Sagha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Αμμάν διαθέτει πολύ πολύ έντονη νυχτερινή 

ζωή. Θα συναντήσετε αμέτρητα μπαρ, κλαμπ, 

εστιατόρια, θέατρα κι όπερες για να απολαύσετε 

την πόλη μετά τη δύση του ηλίου. Η διασκέδαση 

συγκεντρώνεται στις περιοχές Rainbow Street, 

Abdoun Circle, Second Circle και Jabal al-

Weibdeh. 

 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από το Αμμάν 

 

 

 Αρχαιολογικός Χώρος Γέρασας 

 

Τα ρωμαϊκά ερείπια της πόλης Γέρασα είναι τα 

καλύτερα διατηρημένα ρωμαϊκά ερείπια στον 

κόσμο. Τα κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος είναι ο 

ιππόδρομος που κάποτε φιλοξενούσε αγώνες με 

άρματα κι έως 15.000 θεατές, το Cardio Maximus, 

η κάποτε κύρια οδός της πόλης, κι η Αψίδα του 

Αδριανού που χτίστηκε προς τιμήν του 

αυτοκράτορα Αδριανού.  Το αξιοθέατο είναι 

διατηρημένο σε τόσο καλή κατάσταση, που είναι 

εξαιρετικά εύκολο να φανταστεί κανείς το μεγαλείο 

της πόλης και να δει την ιστορία να ζωντανεύει 

μπροστά στα μάτια του. 

 

 

 Αλ Μάχτας 

 

Αλ Μάχτας σημαίνει στα αραβικά «το βάπτισμα» κι 

ο τόπος αυτός θεωρείται η τοποθεσία στην οποία 

βαπτίστηκε ο Ιησούς κι ο τόπος στον οποίο 

κατοικούσε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Σήμερα έχει 

καταχωρηθεί στα Μνημεία Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. Συχνά αναφέρονται σε 

αυτόν τον τόπο ως Bethany Beyond Jordan. Αυτά 

τα στενά νερά χωρίζουν την Ιορδανία από το 

Ισραήλ κι είναι σύνηθες φαινόμενο να βλέπετε 

κόσμο να βαπτίζεται μέχρι και σήμερα στην 

απέναντι όχθη.  

 

 

 

 



 Νεκρά Θάλασσα 

 

Η Νεκρά Θάλασσα είναι ένα από τα αγαπημένα 

αξιοθέατα της Ιορδανίας. Τα γαλαζοπράσινα νερά 

της έρχονται σε αντίθεση με τα άγονα, κόκκινα 

βουνά που το περιβάλλουν. Με τα κομμάτια 

αλατιού στις όχθες της, το θέαμα είναι απλά 

εκπληκτικό. Πιστεύεται ότι το νερό έχει θεραπευτικές 

ιδιότητες για το δέρμα. Στις όχθες της Νεκράς 

Θάλασσας θα βρείτε πολλά ξενοδοχεία και 

θέρετρα τα οποία διαθέτουν ιδιωτική παραλία και 

διάφορες θεραπείες με τη χρήση της λάσπης από 

τη λίμνη. 

 

 

Πέτρα 
 

Δραστηριότητες 

 

 

1) Siq 

 

Το Siq είναι ένα φαράγγι που συνδέει την πόλη της 

Πέτρας με τον έξω κόσμο. Είναι μία θαυμάσια 

εμπειρία για τους επισκέπτες όταν περπατάνε σε 

αυτό το χαλικόστρωτο δρόμο χιλιάδων ετών με τα 

πολλά χρώματα. Αναζητήστε ίχνη αρχαίων 

φραγμάτων και καναλιών νερού που 

χρησιμοποιούσαν οι Ναβαταίοι για τον έλεγχο της 

παροχής νερού της πόλης. Καθώς το Siq ήταν η 

κύρια είσοδος της πόλης, οι Ναβαταίοι σκάλισαν 

υπέροχα αγάλματα και κάμαρες κατά μήκος του. 

Ελάχιστα από αυτά είναι ορατά σήμερα, ωστόσο 

με λίγη προσοχή, ίσως καταφέρετε να ξεχωρίσετε μερικά. 

 

 

2) Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας 

 

Σκαλισμένο πάνω στο βράχο, το 

Θησαυροφυλάκιο είναι ένα από τα πιο περίπλοκα 

ερείπια της Πέτρας. Είναι το πρώτο θέαμα που 

αντικρίζει κανείς βγαίνοντας από το Siq και 

σηματοδοτεί την είσοδο στην πόλη, κόβοντας την 

ανάσα των επισκεπτών. Η ελληνική πρόσοψη 

αυτού του αξιοθέατου είναι ένα από τα πιο 

μαγευτικά μέρη που θα επισκεφθείτε στη χώρα. 

Σύμφωνα με το θρύλο το μνημείο που είναι 

λαξευμένο στο βράχο  και χτίστηκε ως τόπος 

ανάπαυσης του βασιλιά Ναμπάτα Αρένα IV, ήταν 

η κρυψώνα του θησαυρού ενός Αιγύπτιου φαραώ 

κατά την εποχή του Μωυσή. 



3) Πέτρα… by night 

 

Το να δείτε την Πέτρα κατά τη διάρκεια της ημέρας 

είναι μία εκπληκτική εμπειρία. Τη νύχτα η αρχαία 

πόλη μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο μαγικά 

μέρη του κόσμου. Χιλιάδες κεριά καθοδηγούν τους 

επισκέπτες μέσω του Siq στην κεντρική πλατεία. 

Είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα πράγματα που 

μπορείτε να κάνετε στην Ιορδανία. Είναι μία 

πραγματικά ρομαντική εμπειρία κι ένας τέλειος 

τρόπος να απολαύσετε το μεγαλείο της αρχαίας 

πόλης. 

 

 

 

4) Μοναστήρι 

 

Το Μοναστήρι είναι ένα από τα σημαντικότερα 

αξιοθέατα της Πέτρας. Βρίσκεται στα βουνά πάνω 

από την πόλη και μπορείτε να πάτε με ομάδες 

πεζοπορίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε μουλάρι για να 

σας ανεβάσει μέχρι το Μοναστήρι. Ο σχεδιασμός 

τους θυμίζει το Θησαυροφυλάκιο της Πέτρας, 

ωστόσο είναι πιο απλοποιημένο.  

 

 

 

 

 

 

Μονοήμερες εκδρομές από την Πέτρα 

 

 

 Ουάντι Ραμ 

 

Συχνά αποκαλείται και Κοιλάδα της Σελήνης, αλλά 

είναι γνωστό ως Μνημείο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO  του Ουάντι Ραμ. Οι 

επισκέπτες επιλέγουν να διανυκτερεύσουν σε μία 

από τις κατασκηνώσεις της ερήμου, μία 

πραγματική εμπειρία ζωής. Κατά τη διάρκεια της 

ημέρας θα εξερευνήσετε το υπέροχο τοπίο με Jeep 

4x4. Ανακαλύψτε την Πηγή του Λόρενς της 

Αραβίας, τους κόκκινους αμμόλοφους, τις 

πέτρινες γέφυρες, τις αρχαίες ζωγραφιές στους 

βράχους και τα φαράγγια Khazali και Burrah. 

 

 

 

 

 



 Άκαμπα 

 

Αν πιστεύετε πως δεν μπορείτε να κάνετε ζεστές, 

παραθαλάσσιες διακοπές στη Μέση Ανατολή, 

τότε κάνετε λάθος. Η Άκαμπα είναι μία 

παραθαλάσσια πόλη στη νότια Ιορδανία και 

προσελκύει τουρίστες με τη μαγευτική ακτογραμμή 

της Ερυθράς Θάλασσας. Κολύμβηση, snorkeling, 

κατάδυση – μπορείτε να τα κάνετε όλα. Ακόμη, 

μπορείτε να επιβιβαστείτε σε κάποια από της 

μονοήμερες κρουαζιέρες και να απολαύσετε τον 

ήλιο και τη θάλασσα. Αν αισθάνεστε 

κουρασμένοι, επισκεφθείτε ένα από τα εξαιρετικά 

χαμάμ της πόλης. 

 

 

 

Φαγητό 

 

 
 Mansaf 

 

Το πιο διάσημο, παραδοσιακό πιάτο στην 

Ιορδανία ονομάζεται mansaf κι οι Ιορδανοί είναι 

ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό. Αυτό το πολύ 

λιπαρό φαγητό φτιάχνεται με ρύζι, μαργαρίνη και 

μεγάλα κομμάτια κρέατος (συνήθως πρόβειο ή 

μοσχαρίσιο). Συνοδεύεται με γιαούρτι και λαχανικά. 

Πρόκειται για ένα πολύ γευστικό πιάτο που θα 

συναντήσετε σε κάθε εστιατόριο της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 Warak Enab 

 

Αυτό το πιάτο θυμίζει τα δικά μας, αγαπημένα 

ντολμαδάκια. Πρόκειται για αμπελόφυλλα γεμιστά 

με ρύζι και κιμά, μαγειρεμένα σε μία τεράστια 

κατσαρόλα. Μερικές φορές συνοδεύονται με άλλα 

γεμιστά λαχανικά, όπως μελιτζάνες, κολοκυθάκια, 

πράσινες πιπεριές, ντομάτες, κρεμμύδια και 

καρότα. Όσο απλό κι αν ακούγεται, αυτό το πιάτο 

απαιτεί πολλές ώρες για να ετοιμαστεί και να 

μαγειρευτεί, ωστόσο πάντα αφήνει τις καλύτερες 

εντυπώσεις σε όσους το δοκιμάσουν. 


