
Διάπκεια: 6 εκέξεο 

Ανασωπήζειρ: 08, 22, 29/06 & 06, 13, 27/07, 12, 24, 31/08, 07, 21/09, 06/10 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 
Αµµάν - Γέπαζα - Μάηαµπα - Όπορ Νέµπο  - Πέηπα - "Μικπή Πέηπα" - Οςάνηι 

Ραµ - Νεκπά Θάλαζζα  
 

Ξέξαηε όηη… …ην Οπάληη ει Μνπηδίκπ (Wadi el Mujib) βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Νεθξάο Σν 
ηαμίδη καο απηό απνηειεί έλα νδνηπνξηθό ζηελ Ινξδαλία, πνπ μεθηλά από ηελ πξσηεύνπζά ηεο ην 

Ακκάλ θαη ζπλερίδεη κε επίζθεςε θαη δηακνλή ζηελ Πέηξα. Μνλαδηθή εκπεηξία κε «ζαθάξη» 

πάλσ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα (κε θαξόηζα) ζηε "ζνπξεαιηζηηθή" θνηιάδα Οπάληη Ρακ 

κε ηα καγηθά βνπλά από γξαλίηε θαη ηελ πνιύρξσκε άκκν, ζκηιεπκέλα από ην κεγαιύηεξν 

γιύπηε, ηνλ αέξα. πλερίδνπκε γηα ην ρακειόηεξν ζεκείν ηνπ πιαλήηε, ηε Νεθξά Θάιαζζα 
όπνπ θαη ζα έρνπκε δηακνλή, ελώ νη κέξεο καο ζα είλαη γεκάηεο θαη κε μελαγήζεηο ζηε 

Μάληακπα, ην όξνο Νέβσ θαη ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Γέξαζαο, ζπνπδαίαο ειιεληθήο 

πόιεο πνπ αλήθε ζηε Δεθάπνιε ηεο "Κνίιεο πξίαο. 

 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
1η ημέπα: Αθήνα – Αμμάν  
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. 

 

 
 

 



2η ημέπα: Αμμάν – Γέπαζα – Αμμάν 

Πήκεξα ην πξσί ζα μελαγεζνύκε ζηε Γέξαζα (Jerash), ηελ Αληηόρεηα επί Χξπζνξξόε, πνπ 

αλαθαιύθζεθε ην 1806 ζακκέλε θάησ από ηελ άκκν θαη απνηειεί ην θαιύηεξν παξάδεηγκα 

αξραίαο επαξρηαθήο πόιεο ζηε Κέζε Αλαηνιή. Θα μελαγεζνύκε ζηνλ αξραηνινγηθό ηεο ρώξν 

θαη ζα ζαπκάζνπκε ηα δύν ηεο ζέαηξα, ηνπο λανύο ηεο Αξηέκηδνο θαη ηνπ Γία, ηελ Αςίδα ηνπ 

Αλδξηαλνύ, ηελ Νβάι Ξιαηεία, ην Λπκθαίν θαη ηελ ππέξνρε νδό κε ηελ θηνλνζηνηρία. 
Δπηζηξνθή ζην Ακκάλ θαη επίζθεςε ζηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηνπ. Θα ζαπκάζνπκε ην 

Αξραίν Οσκατθό Θέαηξν (ρσξεηηθόηεηαο 6.000 ζεαηώλ ζηελ πιαγηά ηνπ ιόθνπ θαη ηελ 

Αθξόπνιε, ζεκείν ηεο πξώηεο θαηνίθεζεο ηεο πόιεο πνιινύο αηώλεο πξηλ ηνλ Χξηζηό θαη κε 

ζεκάδηα από όιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο (ειιεληζηηθή – ξσκατθή - αξαβηθή). Θα δνύκε ην 

κηθξό κνπζείν, ζξαύζκαηα από ην θνινζζηαίν άγαικα ύςνπο 10 κ. ηνπ Ζξαθιή, ην παιάηη ησλ 
Νπκαγηαδώλ θαη ζα αηελίζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πξσηεύνπζαο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3η ημέπα: Αμμάν – Μάνηαμπα – Όπορ Νέβω – Νεκπά Θάλαζζα 

Αλαρώξεζε γηα ηε Κάληακπα, ην ζεκαληηθόηεξν ρξηζηηαληθό θέληξν ηεο Ηνξδαλίαο κε ηνλ 

νξζόδνμν Λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ κε ην ππέξνρν ςεθηδσηό δάπεδν. Δδώ ζώδεηαη ν πξώηνο 
ράξηεο ησλ Αγίσλ Ρόπσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 560 κ.Χ. Πε απηόλ αλαγλσξίδνπκε όια ηα 

ηεξά πξνζθπλήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο Ηνξδαλίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ, κε όια ηα 

ηνπσλύκηα γξακκέλα ζηα ειιεληθά. Ζ πόιε επίζεο είλαη γλσζηή κέρξη ζήκεξα γηα ηνπο ηερλίηεο 

ηεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ θαηαζθεπή ςεθηδσηώλ. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ην Όξνο Λεβώ, ην 

κέξνο όπνπ ζηάζεθε ν Κσπζήο θαη αληίθξπζε ηελ Γε ηεο Δπαγγειίαο πξηλ αθήζεη ηελ ηειεπηαία 

ηνπ πλνή. Θα επηζθεθηνύκε ηε θξαγθηζθαληθή εθθιεζία όπνπ πηζηεύεηαη όηη βξίζθεηαη ν ηάθνο 
ηνπ Κσπζή. Θα έρνπκε ηελ επθαηξία λα αηελίζνπκε ηελ θαηαπιεθηηθή ζέα πξνο ηελ Θνηιάδα 

ηνπ Ηνξδάλε, ηηο πνιύπαζεο πόιεηο ηεο Ξαιαηζηίλεο, ηνλ πνηακό Ηνξδάλε θαη ηε Λεθξά 

Θάιαζζα ε νπνία είλαη θαη ν επόκελνο ζηαζκόο καο. Γεκηνπξγήζεθε από έλα ξήγκα ζηνλ θινηό 

ηεο γεο, είλαη ην ρακειόηεξν ζεκείν ζηνλ πιαλήηε καο ζηα -400κ. θαη είλαη 8 θνξέο πην 

αικπξή από ηνπο σθεαλνύο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα επηβηώζεη κέζα ηεο θακία κνξθή 
δσήο ελώ ε άλσζε είλαη ηόζν κεγάιε πνπ θάπνηνο επηπιέεη ρσξίο θαλ λα θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηα: θπζηθά όζνη επηζπκνύλ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ απηή ηελ εκπεηξία. 

Γηαλπθηέξεπζε. 

  

4η ημέπα: Νεκπά Θάλαζζα - Πέηπα 
Ζ Ξέηξα, απνηειεί ηνλ πην εληππσζηαθό αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Κέζεο Αλαηνιήο κεηά ηηο 

ππξακίδεο ηεο Αηγύπηνπ. Από ην 1985 ε «ξόδηλε πόιε ηεο εξήκνπ» πεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

Θαηάινγν Κλεκείσλ Ξαγθόζκηαο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. 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. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Πέηπα – Μικπή Πέηπα – Οςάνηι Ραμ - Αμμάν 

Κεηά ην πξσηλό αλαρσξνύκε νδηθώο γηα ηελ Al Beidha ή, όπσο είλαη πην γλσζηή, «Κηθξή 

Ξέηξα». Ζ Κηθξή Ξέηξα ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθό πξνάζηην ηεο Ξέηξαο, γηα ηνπο εκπνξηθνύο 

δξόκνπο ζην Βνξξά. Πε θάπνηα θηίξηα κπνξείηε λα βξείηε ηα ππνιείκκαηα ησλ ρξσκαηηζκέλσλ 
λσπνγξαθηώλ κε πνπιηά, ζηαθύιηα θαη ινπινύδηα, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηνλ 1ν αηώλα κ.Χ. 

θάηη πνπ έρεη ραζεί από ηα θηίξηα ηεο Κεγάιεο Ξέηξαο. Πηε ζπλέρεηα ζα θαηεπζπλζνύκε ζηελ 

Έξεκν Νπάληη Οακ όπνπ ζα δήζνπκε κνλαδηθέο εκπεηξίεο. Κέρξη θαη λα θνπηξνπβαιήζνπκε 



ζηνπο ακκόινθνπο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία! 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. Δδώ 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 ζκηιεπκέλα από 
ηνλ θαπηό ήιην θαη ηνλ παγσκέλν αέξα. Ππλερίδνπκε γηα ην Ακκάλ. Άθημε, ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

6η ημέπα: Αμμάν - Αθήνα 

Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο. Άθημε απζεκεξόλ. 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη΄άηομο: 

 

Ανασώπηζη Τιμή καηά άηομο ζε δίκλινο Διαθοπά Μονοκλίνος 

22, 29/06, 06, 13, 27/07 

24, 31/08, 07, 21/09 & 

06/10 

499 € 

+ 190 € 

08/06, 12/08 559€ 

 

 
Πεπιλαμβάνονηαι 

 

 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).  

 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 

 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι 
 

 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: 430 €. 



 

Ενδεικηικέρ πηήζειρ με Royal Jordanian 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο: 22/06 

Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Αζήλα – Ακκάλ 12.35 14.40 

Ακκάλ – Αζήλα 09.25 11.50 

 

Γηα ηηο αλαρσξήζεηο: 8, 29/06, 06, 13, 27/07, 12, 24, 31/08, 07, 21/09 & 06/10 

Διαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Αζήλα – Ακκάλ 13.35 15.45 

Ακκάλ – Αζήλα 10.30 12.50 

 

 

Ξενοδοσεία: 

 

 Ακκάλ: Hotel Kempinski/Landmark 

 Ξέηξα: Nabattean Castle 

 Λεθξά Θάιαζζα: Mövenpick  5* 


