
 
 

Γηάξθεηα: 8 εκέξεο 
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ΜΔΓΑΛΟ ΓΤΡΟ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 
 

Αµµάλ -Γέξαζα - Κάζηξν Αδινύλ, Μάληαµπα - Όξνο Νέµπν   

- Κάζηξν Κεξάθ - Πέηξα - "Μηθξή Πέηξα" - Οπάληη Ραµ, Άθαµπα   
- Νεθξά Θάιαζζα -  (Κάλπνλ ει Μνπηδίµπ) 

 
Σν ηαμίδη καο απηό απνηειεί έλα πιήξεο νδνηπνξηθό ζηελ Ινξδαλία, πνπ μεθηλά από ηελ 

πξωηεύνπζά ηεο ην Ακκάλ θαη ζπλερίδεη κε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Γέξαζαο, ζπνπδαίαο 
ειιεληθήο πόιεο πνπ αλήθε ζηε Γεθάπνιε ηεο "Κνίιεο πξίαο". Δξρόκαζηε ζην θάζηξν 
Αιηδνύλ. Δπηζθεπηόκαζηε ηε Μάληακπα, ην ζεκαληηθόηεξν ρξηζηηαληθό θέληξν ηεο Ινξδαλίαο, ην 

βηβιηθήο ζεκαζίαο Όξνο Νεκπό θαη ηε Βεζαλία, ην κέξνο ζην νπνίν, κε βάζε ηηο Γξαθέο, 
πηζηεύεηαη όηη βαπηίζηεθε ν Ιεζνύο. Η εθπιεθηηθήο νκνξθηάο Πέηξα είλαη ζίγνπξα από ηα 

highlights ηνπ ηαμηδηνύ, ε πνιηηεία ηωλ Ναβαηαίωλ κε ηα εληππωζηαθά κλεκεία πνπ κνηάδνπλ λα 
καο ηαμηδεύνπλ ζηνλ ρξόλν. Αθνινπζεί «ζαθάξη» κε εηδηθά δηακνξθωκέλα νρήκαηα (κε 
θαξόηζα) ζηε «ζνπξεαιηζηηθή» θνηιάδα Οπάληη Ρακ κε ηα καγηθά βνπλά από γξαλίηε θαη 

πνιύρξωκε άκκν, ζκηιεπκέλα από ην κεγαιύηεξν γιύπηε, ηνλ αέξα, θαη κε δηαλπθηέξεπζε ζε 
πνιπηειή βεδνπίληθε ζθελή ζηελ έξεκν, Δξρόκαζηε επίζεο ζηελ ’θακπα, ην παξαζαιάζζην 

ζέξεηξν ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, πνπ απνηειεί θαη ηε κνλαδηθή δηέμνδν ηεο Ινξδαλίαο ζηε 
ζάιαζζα, θαη θαηαιήγνπκε ζηε Νεθξά Θάιαζζα, έλα εθπιεθηηθό θπζηθό θαηλόκελν ζε έλα 
ππέξνρν ηνπίν! 

 
 

 
 
 

 



Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 
1ε εκέξα: Αζήλα – Ακκάλ 
Ππγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Ηνξδαλίαο, ην Ακκάλ, κηα 

κεγαινύπνιε ηεο Κέζεο Αλαηνιήο κε έληνλα ηα ζεκάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο πνπ θηάλεη κέρξη ηα 
βηβιηθά ρξόληα. Δίλαη κηα πόιε πνπ ζθύδεη από δσή, γεκάηε ρξώκαηα, ήρνπο θαη αληηζέζεηο. 
Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Ακκάλ (μελάγεζε πόιεο) – Γέξαζα – Κάζηξν Αδινύλ – Ακκάλ 

Πήκεξα ην πξσί ζα μελαγεζνύκε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηνπ Ακκάλ: ζην Αξραίν Οσκατθό 
Θέαηξν (ρσξεηηθόηεηαο 6.000 ζεαηώλ), ζην Αξραηνινγηθό Κνπζείν όπνπ θηινμελνύληαη 
επξήκαηα όισλ ησλ επνρώλ θαη ζηελ Διιεληζηηθή Αθξόπνιε, ρηηζκέλε ζηνλ Αι Θάια, ηνλ 

ςειόηεξν ιόθν ηεο πόιεο κε ηελ παλνξακηθή ζέα, πνπ θάπνηε θηινμελνύζε ην θνινζζηαίν 
άγαικα ηνπ Ζξαθιή ύςνπο 10 κ. Ξξόθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθό ζεκείν από ηα ιίγα ζην είδνο ηνπο, 

θαζώο απνηειεί έλα κέξνο κε ζπλερή εγθαηνίθεζε από ηε ραιθνιηζηθή πεξίνδν κέρξη ηε 
ζύγρξνλε επνρή. Ξεξπαηώληαο ζα αληηθξίζνπκε εξείπηα ηεο ειιεληζηηθήο θαη ηεο ξσκατθήο 
πεξηόδνπ, θηίξηα ησλ πξώησλ ηζιακηθώλ δπλαζηεηώλ, θαζώο θαη ππόζθαθνπο ρώξνπο ηεο 

πξντζηνξηθήο πεξηόδνπ. Κεηά ηε γλσξηκία καο κε ηελ ηζηνξηθή θνηηίδα ηεο πόιεο, ζα βγνύκε 
έμσ από ην Ακκάλ θαη ζα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηα βόξεηα. Δθεί ην ηνπίν αιιάδεη, γίλεηαη πην 

πξάζηλν θαη θηιόμελν. Θα πξνρσξήζνπκε πξνο ηε Γέξαζα (Jerash), ηελ «Αληηόρεηα επί 
Χξπζνξξόε πνηακώ», πνπ αλαθαιύθζεθε ην 1806 ζακκέλε θάησ από ηελ άκκν. Ν πινύηνο ηεο 

ήηαλ ηόζν κεγάινο πνπ νλνκάζηεθε «Ξνκπεία ηεο Κέζεο Αλαηνιήο». Δθεί ζα μελαγεζνύκε 
ζηνλ αξραηνινγηθό ηεο ρώξν πνπ θηινμελεί δύν ζέαηξα, ηνπο λανύο ηεο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Γία, 
ηελ Αςίδα ηνπ Αδξηαλνύ, ηελ εκβιεκαηηθή νβάι πιαηεία, ην Λπκθαίν θαη ηελ θεληξηθή νδό 

«cardo maximus», κε ηηο δηαθνζκεηηθέο θηνλνζηνηρίεο, ηα «ηεηξάππια», ηηο θόγρεο θαη ην 
ππέξνρν ξσκατθό νδόζηξσκα. Ππλερίδνπκε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηα θάζηξα ηεο 

Ηνξδαλίαο. Δξρόκαζηε ζηo θάζηξo Αιηδνύλ, ιίγν βνξεηόηεξα από ηε Γέξαζα, θάζηξν ηνπ 12νπ 
αηώλα. Γηαλπθηέξεπζε ζην Ακκάλ. 
 

3ε εκέξα: Ακκάλ – Μάληακπα – Όξνο Νέκπν – Βεζαλία – Πέηξα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηε Κάληακπα, ην ζεκαληηθόηεξν ρξηζηηαληθό θέληξν ηεο Ηνξδαλίαο κε 

ηνλ νξζόδνμν Λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ην κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ςεθηδσηό δάπεδν. Δδώ 
ζώδεηαη ν πξώηνο ράξηεο ησλ Αγίσλ Ρόπσλ πνπ θηινηερλήζεθε κε ακέηξεηεο ςεθίδεο θαη 
θαιιηηερληθή θξνληίδα ζηα κέζα ηνπ 6νπ αηώλα κ.Χ. Ξάλσ ζην ςεθηδσηό, κπνξνύκε λα 

δηαθξίλνπκε, γξακκέλα ζηα ειιεληθά, όια ηα ηεξά πξνζθπλήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
επηθξάηεηα ηεο Ηνξδαλίαο, ησλ Αγίσλ Ρόπσλ θαη ηεο Αηγύπηνπ. Ζ ίδηα ε πόιε ηεο Κάληακπα 

είλαη γλσζηή κέρξη ζήκεξα γηα ηνπο ηερλίηεο ηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θαηαζθεπή 
ςεθηδσηώλ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην Όξνο Λεκπό, ην κέξνο όπνπ ζηάζεθε ν Κσπζήο θαη 
θνίηαμε πέξα από ηελ ηεξή γε θαη ηε Λεθξά Θάιαζζα. Θα επηζθεθηνύκε ηε θξαγθηζθαληθή 

εθθιεζία όπνπ πηζηεύεηαη όηη βξίζθεηαη ν ηάθνο ηνπ Κσπζή. Γελ πξόθεηηαη όκσο γηα κηα απιή 
εθθιεζία: έλα ηδηαίηεξν κείγκα αξρηηεθηνληθήο πνπ αλαδεηθλύεη ηα εξείπηα θαη ηα ςεθηδσηά κηαο 

παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο θαη κηα κνληέξλα έλζεηε θαηαζθεπή πνπ εμππεξεηεί ηηο ζεκεξηλέο 
ιαηξεπηηθέο αλάγθεο. Από ηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα αηελίζνπκε 
ηελ θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ηελ Θνηιάδα ηνπ Ηνξδάλε, ηνλ πνηακό Ηνξδάλε θαη ηε Λεθξά 

Θάιαζζα. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε Βεζαλία, πέξα από ηνλ Ηνξδάλε, έλαο ζεκαληηθόο 
ζξεζθεπηηθόο ρώξνο γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο, θαζώο εθεί βαθηίζηεθε ν Ηεζνύο από ηνλ Ησάλλε 

ηνλ Βαπηηζηή. Κέζα ζην εξεκηθό ηνπίν ηεο θνηιάδαο ηνπ Ηνξδάλε, ζα πεξπαηήζνπκε ζε έλα 
εηδηθά δηακνξθσκέλν κνλνπάηη γηα λα θηάζνπκε ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ όπνπ βξίζθεηαη θαη 
ειιελνξζόδνμε εθθιεζία. Θα ζηαζνύκε κόιηο ιίγα κέηξα καθξηά από ην αληίζηνηρν ζεκείν 

βαπηίζκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζην Ηζξαήι, αθξηβώο απέλαληί καο.  Μεθηλνύκε κηα όκνξθε 



δηαδξνκή πξνο ην Λόην, κε πξννξηζκό ηελ Ξέηξα, πνπ απνηειεί ηνλ πην εληππσζηαθό 
αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κέζεο Αλαηνιήο κεηά από ηηο ππξακίδεο ηεο Αηγύπηνπ. Από ην 1985 ε 

«ξόδηλε πόιε ηεο εξήκνπ» πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Θαηάινγν Κλεκείσλ Ξαγθόζκηαο Ξνιηηηζηηθήο 
Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
  

4ε εκέξα: Πέηξα - Μηθξή Πέηξα –Οπάληη Ρακ 
Πηελ Ξέηξα νη Λαβαηαίνη θαηάθεξαλ ην αθαηόξζσην: κεηέηξεςαλ έλαλ εξεκηθό ηόπν ζε 

πινύζηα κεηξόπνιε 30.000 θαηνίθσλ. Δληππσζηαθά θηίξηα θαη λανί, ζέαηξν θαη κεγαινπξεπή 
ηαθηθά κλεκεία θνζκνύλ απηό ην θπζηθό νρπξό, πνπ θσιηάδεη θαιά πξνθπιαγκέλν ζε έλα 
ιεθαλνπέδην πεξηζηνηρηζκέλν από βνπλά θαη κε κόλε δίνδν πξόζβαζεο έλα θαξάγγη. 

Θαηέρνληαο ζεκαληηθή ζέζε ζην δξόκν ησλ κπαραξηθώλ, ππήξμε ζηαζκόο θαξαβαληώλ ζηε 
δηαδξνκή ηνπο από ηε Γακαζθό πξνο ηελ Άθακπα. Ζ επίζθεςή καο ζηνλ εμσπξαγκαηηθό απηό 

ρώξν θπξηνιεθηηθά ζα καο ζπγθινλίζεη!!! Ζ ίππεπζε ησλ αιόγσλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζηελ 
είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ ζα καο κείλεη αμέραζηε. Θαζώο ην θαξάγγη κάο νδεγεί ζην επηβιεηηθό 
Θεζαπξνθπιάθην ζπλεηδεηνπνηνύκε πσο ό,ηη έρνπκε αθνύζεη γηα ην κέξνο απηό σρξηά κπξνζηά 

ζην πξνζσπηθό βίσκα ηνπ θαζελόο! Θα πεξπαηήζνπκε ινηπόλ ζηνλ δξόκν ησλ πξνζόςεσλ, 
ηνπο Βαζηιηθνύο Ράθνπο, ην ζέαηξν, ηε βαζηιηθή θαη ηνλ Βπδαληηλό θαζεδξηθό λαό θαζώο θαη 

ζηε ξσκατθή  πιεπξά ηεο Ξέηξαο, κε ηνπο θίνλεο, ην ηέκελνο, ηνλ λαό ηνπ θηεξσηνύ 
ιηνληαξηνύ θαη ηελ λαό ηεο Θόξεο ηνπ Φαξαώ. Ππλερίδνπκε γηα ηελ Al Beidha ή, όπσο είλαη πην 
γλσζηή, «Κηθξή Ξέηξα». Θα κπνύκε ζηελ πεξηνρή κέζσ ελόο ζηελνύ θαξαγγηνύ 

απνθαινύκελνπ Siq Al-Barid. Ρν όλνκά ηνπ ζεκαίλεη «θξύν» θαη αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο 
δξνζηάο πνπ επηθξαηνύλ εθεί, θαζώο νη πςεινί ηνίρνη απνηξέπνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ από ηελ 

είζνδν ηνπ θαξαγγηνύ θαη ηε ζέξκαλζή ηνπ. Ζ Κηθξή Ξέηξα ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθό πξνάζηην 
ηεο Ξέηξαο, γηα ηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο ζην Βνξξά. Όπσο θαη ζηελ Ξέηξα, ηα θηίξηα είλαη 
εληππσζηαθά. Θα δνύκε απνζήθεο θαη ηάθνπο, θαλάιηα λεξνύ θαη δεμακελέο. Πε θάπνηα θηίξηα 

κπνξείηε λα βξείηε ηα ππνιείκκαηα ησλ ρξσκαηηζκέλσλ λσπνγξαθηώλ κε πνπιηά, ζηαθύιηα θαη 
ινπινύδηα, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 1ν αηώλα κ.Χ. Ζ Κηθξή Ξέηξα είλαη κηα ζπλέρεηα, όρη 

ακειεηέα, ηεο θεληξηθήο πνιηηείαο ησλ Λαβαηαίσλ. Έλα αθόκα παλέκνξθν θαξάγγη κε 
πάκπνιεο ιαμεπκέλεο εηζόδνπο θαη κλεκεηαθέο θαηαζθεπέο, κε ζηέξλεο, κνλαδηθέο 

ηνηρνγξαθίεο θαη ππέξνρα βξαρώδε ηνπία. Δίλαη έλα απαξαίηεην πέξαζκα θαη ζπκπιήξσκα πνπ 
άιισζηε απνηειεί ηκήκα ηνπ ίδηνπ βξαρώδνπο ζπκπιέγκαηνο ηεο Ξέηξαο. Θαηόπηλ ζα 
θαηεπζπλζνύκε ζηελ Έξεκν Νπάληη Οακ. Ν ζξίακβνο ηεο θύζεο, πνπ ζαλ έλαο ζνπξεαιηζηήο 

γιύπηεο έρεη δεκηνπξγήζεη απηό ην παλόξακα, αηρκαισηίδεη ηνλ επηζθέπηε, όπσο κάγεςε θαη ην 
Ιόξελο ηεο Αξαβίαο. Δδώ δνπλ απνκνλσκέλνη νη βεδνπίλνη ζε κεγάιεο καύξεο ή θαθέ ηέληεο 

θηηαγκέλεο από θαηζηθίζην καιιί. Άθημε ζε παξαδνζηαθό θαηαπιηζκό Βεδνπίλσλ, ηαθηνπνίεζε 
ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο πνιύ σξαίεο ζθελέο, παξαδνζηαθό δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε θάησ 
από ηνλ καγεπηηθό έλαζηξν νπξαλό ηεο εξήκνπ. 

 
5ε εκέξα: Οπάληη Ρακ (4x4) - Άθακπα 

Πήκεξα καο πεξηκέλεη κηα κνλαδηθή εκπεηξία: ε επίζθεςή καο κε εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα 
κέζα ζηελ Έξεκν ηνπ Νπάληη Οακ, ηελ «Θνηιάδα ηνπ Φεγγαξηνύ», κε ηελ πνιύρξσκε άκκν θαη 
ηα βνπλά από γξαλίηε ζκηιεκέλα από ηνλ θαπηό ήιην θαη ηνλ παγσκέλν αέξα. Δπόκελόο καο 

πξννξηζκόο ε Άθακπα, παξαζαιάζζην ζέξεηξν ηεο Λόηηαο Ηνξδαλίαο ζην κπρό ηνπ νκώλπκνπ 
θόιπνπ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο.  Δίλαη γλσζηή γηα ηηο ακκώδεηο παξαιίεο ηεο θαη ηα πνιπηειή 

ηεο μελνδνρεία θαη πξνζειθύεη πνιινύο ηνπξίζηεο. Ηδαληθή γηα ζαιάζζηα ζπνξ, ραιάξσζε θαη 
μεγλνηαζηά. Απνιαύζηε ηνλ θόιπν ηεο Άθακπα ή Θόιπν ηνπ Δτιάη, ζην βόξεην άθξν  ηεο 
Δξπζξάο Θάιαζζαο, έρεη κήθνο 150 ρικ., πιάηνο 20 ρικ. θαη βάζνο 1.828 κ. Βξέρεη ηηο αθηέο 

ηεο Ηνξδαλίαο, ηνπ Ηζξαήι, ηεο Πανπδηθήο Αξαβίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Πηλά. 
Ραθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 



6ε εκέξα: Άθακπα –Νεθξά Θάιαζζα 
Ξξσηλή αλαρώξεζε γηα ηε Λεθξά Θάιαζζα, πνπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε Ηνξδαλία θαη Ηζξαήι 

θαη είλαη 423 κέηξα θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο - ην ρακειόηεξν δειαδή ζεκείν ηεο 
επηθαλείαο ηεο Γεο. Απνηειεί έλα από ηα εληππσζηαθόηεξα θαηλόκελα ηνπ πιαλήηε: ηξία 
εθαηνκκύξηα ρξόληα πξηλ, παξνπζηάζηεθε κηα κηθξή γεσινγηθή αλαηαξαρή ζηελ θνηιάδα ηνπ 

Ηνξδάλε, έλα ξήγκα. Κέζα ζε απηό έξεπζε θαη ζπγθεληξώζεθε ζαιαζζηλό λεξό 
δηακνξθώλνληαο έηζη κηα κεγάιε επεηξσηηθή ιίκλε. Κε ηελ αικπξόηεηα ηνπ λεξνύ λα είλαη 

πεξίπνπ δεθαπιάζηα από απηή ηεο ζάιαζζαο, θακία κνξθή δσήο δελ κπνξεί λα επηδήζεη κέζα 
ζην λεξό ηεο θαη θαλέλα αληηθείκελν λα βπζηζηεί ζηα κπζηεξηαθά βάζε ηεο, εμ νπ θαη ην όλνκά 
ηεο, Λεθξά Θάιαζζα. Θαη κόλν ην ηνπίν ηνπ βαζππέδνπ απηνύ καο αηρκαισηίδεη. Νιόγπξά καο 

μεξά βνπλά, δεζηή αηκόζθαηξα, ελώ ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα επηθεληξώλεηαη ζηνλ 
ηνπξηζκό αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ηεο αικπξήο ιίκλεο. Ζ Λεθξά 

ζάιαζζα, ζαλ γεσγξαθηθόο πξννξηζκόο είλαη έλα από ηα ιίγα κέξε ζηνλ πιαλήηε κε ηόζεο 
θπζηθέο ηδηαηηεξόηεηεο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Θα έρεηε ηε δπλαηόηεηα λα 
θνιπκπήζεηε θαη λα έρεηε ηελ εκπεηξία από ηηο ηακαηηθέο ηδηόηεηεο πνπ δίλνπλ ζην δέξκα 

όκνξθε αίζζεζε. Γείηε ην βξάδπ ηα θώηα από ηηο πόιεηο ηνπ Ηζξαήι πνπ βξίζθνληαη ιίγα 
ρηιηόκεηξα καθξηά καο, πίζσ από ηνπο ιόθνπο βξίζθεηαη ε Ηεξνπζαιήκ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Νεθξά Θάιαζζα (ειεύζεξε εκέξα – πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην θαξάγγη 
Οπάληη Αι Μνπηδίκπ) 

Διεύζεξε εκέξα γηα λα απνιαύζνπκε απηό ην ππεξζέακα πνπ ιέγεηαη Λεθξά Θάιαζζα, θαη λα 
αηελίζνπκε ηνλ νξίδνληα κε ρίιηεο δπν ζθέςεηο γηα ην πώο θαη ην γηαηί απηνύ ηνπ αζύγθξηηνπ 

ηόπνπ. Γηα όζνπο ην επηζπκνύλ, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα πξναηξεηηθήο εθδξνκήο ζην Νπάληη Αι 
Κνπηδίκπ (θόζηνο εθδξνκήο €35-δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη), έλα εληππσζηαθό θαξάγγη πνπ όπσο 
θαη ε Λεθξά Θάιαζζα βξίζθεηαη θη απηό θάησ από ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, θηάλνληαο ζην 

ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ ζηα 410 κέηξα από ηελ επηθάλεηα! Κέρξη λα θηάζεη εθεί, ζην Αι 
Κνπηδίκπ ζεκεηώλνληαη ζεκαληηθέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, θάηη πνπ θάλεη ηελ δηάζρηζε 

ηδηαίηεξε θαη ζρεηηθά απαηηεηηθή: ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε είλαη απαξαίηεηε! Γηαλπθηέξεπζε 
ζηε Λεθξά Θάιαζζα. 

 
8ε εκέξα: Νεθξά Θάιαζζα – Ακκάλ - Αζήλα 
Κεηά ην πξσηλό, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Ακκάλ γηα ηε πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

Αζήλα . 
 

 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη΄άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Σηκή θαηά άηνκν ζε δίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

29/04, 01, 08, 15, 20, 
22/05,  05, 12, 19, 26/06 & 

03, 10/07 

689 € 

+ 330 € 18, 20, 21, 22/04 740 € 

12/06 710 € 

 



Πεξηιακβάλνληαη 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο.  
 Μελνδνρεία 5*, επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα, πνπ ζίγνπξα ζα ζαο ηθαλνπνηήζνπλ (δελ 

ππάξρνπλ επηινγέο μελνδνρείσλ, θαζώο όινη νη ηαμηδηώηεο καο δηακέλνπλ ζην ίδην 

μελνδνρείν. Έρνπκε επηιέμεη απνθιεηζηηθά μελνδνρεία 5* πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο 
ηαμηδηώηεο καο). Πην Νπάληη Οακ lodge πνιπηειείαο κε ζθελέο ζηελ έξεκν.  

 Ζκηδηαηξνθή.  
 Κεηαθηλήζεηο, μελαγήζεηο, είζνδνη, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα (ζηελ θνηιάδα 

Νπάληη Οακ: εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα κε θαξόηζα).  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  
 Ρελ αλαρώξεζε ζπλνδεύεη Έιιελαο έκπεηξνο αξρεγόο ν νπνίνο ζα είλαη δηαξθώο δίπια 

ζαο. Δθηόο ηνπ Έιιελα αξρεγνύ ππάξρεη θαη ηνπηθόο μελαγόο.  
 Γσξεάλ ηαμηδησηηθόο νδεγόο - βηβιίν ζηα Διιεληθά  
 

Γελ πεξηιακβάλνληαη 
 

 Φόξνη, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα θαη επηπιένλ αζθάιεηα αηπρήκαηνο, 
απώιεηαο απνζθεπώλ θαη έμηξα θαιύςεσλ (ελεκεξσζείηε από ην ηκήκα θξαηήζεσλ), ηα 
νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο 

(αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή 
αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα 

επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα, 
απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη 
λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.α.). Εεηήζηε πιεξνθνξίεο από ην 

ηκήκα θξαηήζεσλ γηα ηελ αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θαιύςεσλ, ην ύςνο γηα ηελ θάζε κηα 
θάιπςε θαη ηνπο όξνπο ησλ θαιύςεσλ γηα απνθπγή παξεμεγήζεσλ: 420€ 

 

Δλδεηθηηθέο πηήζεηο κε Royal Jordanian 

 

Γηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Ακκάλ 13.35 15.45 

Ακκάλ – Αζήλα 10.30 12.50 

 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο 05/06: 

Γηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Ακκάλ 12.35 14:40 

Ακκάλ – Αζήλα 09.25 11.50 

 

 

Ξελνδνρεία: 

 

 Ακκάλ: Landmark 5* 

 Ξέηξα: Nabattean Castle 5* 



 Νπάληη Οακ: Lodge πνιπηειείαο κε ζθελέο 

 Άθακπα: Mövenpick Residence 5* 

 Λεθξά Θάιαζζα: Mövenpick 5* 


