
 
 

Γηάρθεηα:  8, 11 εκέξεο                                              

Αλατωρήζεης:  22/10, 26/11  
 

ΑΟΤΓΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 
Ρηάλη, Αι Ούια, Μεδίλα, Σδέληα, Άκπτα, Ναηδάρ 

 

Επηζθεθζείηε ηα εθπιεθηηθά κλεκεία ησλ Ναβαηαίσλ ζηελ Αι Ούια, πεξηπιαλεζείηε ζηηο 

γξαθηθέο παξαδνζηαθέο πόιεηο ηνπ Ναδλη θαη ζηα θσηνγελή ρσξηά ηνπ Αζίξ θνληά ζηα 

ζύλνξα κε ηελ Υεκέλε, θαη ζαπκάζηε ηα θαινδηαηεξεκέλα ζπίηηα ηεο παιηάο Τδέληα πνπ 

ρξνλνινγνύληαη από ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
ζηνπο ηαμηδηώηεο κε πνιηηηζηηθά ελδηαθέξνληα λα γεπζνύλ ηηο θξπκκέλεο νκνξθηέο κηαο 

άγλσζηεο -θαη κέρξηο ελόο ζεκείνπ- παξεμεγεκέλεο ρώξαο, ζε απηό ην πξόγξακκα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επίζθεςε ζηελ «απαγνξεπκέλε» Μεδίλα, 2ε πην ηεξή πόιε ηνπ 

Ιζιάκ, πνπ εδώ θαη ιίγεο κέξεο είλαη πιένλ πξνζπειάζηκε γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο. 

Μελ ην ράζεηε! 
 

Πρόγρακκα Δθδροκής 

 

1ε εκέρα: Αζήλα – Ρηάλη 

ήκεξα αξρίδεη έλα λέν ηαμηδησηηθό θεθάιαην ζηε δσή καο, θαζώο πεηάκε κέζσ 

ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ Αξαβηθή Υεξζόλεζν. Καιώο ήιζαηε ζηε ανπδηθή Αξαβία! 
Άθημε αξγά ην βξάδπ ζηελ πξσηεύνπζα Ρηάλη, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

2ε  εκέρα: Ρηάλη 

Σν πξσί ζα μελαγεζνύκε ζην Ρηάλη όπνπ ζα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ησλ ιαώλ ηεο Αξαβηθήο 
Υεξζνλήζνπ ζην Δζληθό Μνπζείν. ηε ζπλέρεηα δηαηξέρνληαο ηνπο δξόκνπο ηνπ 

κνληέξλνπ Ρηάλη, ζα ζηαζνύκε ζην θξνύξην – κνπζείν Μαζκάθ, όπνπ θάπνηε 

ζηξαηνπέδεπε ε θξνπξά ηνπ Βαζηιηά Ακπληνύι Αδίδ, ηνπ ηδξπηή ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. 

Σν απόγεπκα ζα ζηαζνύκε ζηελ πιαηεία πνπ νξζώλεηαη ην ηζηνξηθό αλάθηνξν Μνπξάκπα, 

ηόπνο ζπλάληεζεο ησλ ληόπησλ (θαη ζεκείν δεκόζησλ… απνθεθαιηζκώλ ζην όρη θαη πνιύ 
παξειζόλ!). Απηή ε «ζθιεξή» παξάδνζε έρεη επηπρώο ζηακαηήζεη πιένλ, ελώ εκείο ζα 

αθηεξώζνπκε ρξόλν λα εμεξεπλήζνπκε ην γεηηνληθό νπθ κε ραιηά, αληίθεο, αξώκαηα θαη 

θπζηθά άθζνλν ζαληαιόμπιν .Η κέξα καο ζα θιείζεη απνιακβάλνληαο ηε παλνξακηθή ζέα 

ηεο κεγαινύπνιεο ησλ 7,5 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, από ηε πεξίθεκε Sky Bridge ζην 

επηβιεηηθό πύξγν Kingdom Tower, πνπ κε ύςνο 302 κέηξσλ δεζπόδεη ηεο πόιεο. 

 



 
 

3ε εκέρα: Ρηάλη  

Η ζεκεξηλή καο νινήκεξε εθδξνκή ζα καο νδεγήζεη ζηε θαξδηά ηεο πεξηνρήο ηνπ Ναδλη, 

εδώ πνπ ε έξεκνο πιένλ θπξηαξρεί ζην ηνπίν. Πξώηα καο πεξηκέλνπλ νη εληππσζηαθέο 
αιπθέο, όπνπ αθόκε θαη ζήκεξα ζπλερίδεηαη απξόζθνπηα ε εμόξπμε ηνπ πνιύηηκνπ 

νξπθηνύ ελώ ακέζσο κεηά δύν ζαπκάζηα, κε παξαδνζηαθή αξαβηθή αξρηηεθηνληθή, 

δηαηεξεηέα ρσξηά, ε άθξα θαη ηνπ Οπζατγθέξ, ζηελ θαξδηά ησλ νκώλπκσλ νάζεσλ, ζα 

καο καγέςνπλ κε ηε λσρειηθή αιιά ζπλάκα ζαγελεπηηθή ηνπο νκνξθηά. Δπηζηξνθή ζην 

γλώξηκν Ρηάλη αξγά ην απόγεπκα. 
 

4ε εκέρα: Ρηάλη – Αι Ούια 

Σν πξσί πεηάκε πάλσ από ηα βνπλά θαη ηα άγνλα ηνπία ηεο Υεηδάδεο κε πξννξηζκό ηελ 

Αι Ούια. Γλσζηή ζηνλ έμσ θόζκν από ηνλ απέξαλην αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Ναβαηαίσλ 

πνπ ζα εμεξεπλήζνπκε κε ηελ άθημή καο, ε Αι Ούια έρεη καθξά ηζηνξία ε νπνία 

«ράλεηαη» ζηνπο λενιηζηθνύο ρξόλνπο. Ο πνιηηηζκόο ησλ Ναβαηαίσλ άθεζε πίζσ ηνπ 
εληππσζηαθά κλεκεία παγθόζκηαο εκβέιεηαο όπσο εθείλα ζηελ Πέηξα ηεο Ινξδαλίαο. Λίγνη 

όκσο γλσξίδνπλ όηη απηόο ν πινύηνο είλαη κνηξαζκέλνο κε ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη 

αθνύεη ζην όλνκα Μαληαίλ αιέρ. Οη Έιιελεο νλόκαδαλ ζηελ αξραηόηεηα ηελ ηνπνζεζία 

απηή Έγξα, ελώ νη Ναβαηαίνη, Αι Υηηδξ. Δδώ ζηελ απεξαληνζύλε ηεο αξαβηθήο εξήκνπ 

ζηέθνπλ ηα ηξνκεξά εξείπηα ησλ ιαμεπηώλ ηάθσλ πνπ ζαξξείο αησξνύληαη ζηνλ θαζαξό 
νξίδνληα. Θα δνύκε ην Καζξ αι Μπηλη, γλσζηό ζαλ «Αλάθηνξν ησλ θνξηηζηώλ», ηνλ 

πνιπθσηνγξαθεκέλν ηάθν Καζξ Φαξίλη, ην ζύκβνιν ηνπ αξραίνπ ρώξνπ ζηελ Αξαβία. 

Σόζν ηα κλεκεία όζν θαη ηα βξαρώδε ηνπία θαζειώλνπλ ηνλ επηζθέπηε θαη απνγεηώλνπλ 

ηηο αηζζήζεηο. Πιήξεηο από ηε ζπγθίλεζε ησλ κνλαδηθώλ ηαμηδησηηθώλ ζηηγκώλ πνπ 

πξνζθέξεη ην «κπζηθό» Μαληαίλ αιέρ, θαηαιήγνπκε αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν 
καο. 

 

5ε εκέρα: Αι Ούια 

Η κέξα καο μεθηλάεη κε ηελ επίζθεςε ζηηο ιηγνζηέο αιιά ελδηαθέξνπζεο αξραηόηεηεο ηνπ 

Νηεληάλ πνπ ήηαλ δηάζεκνο ζηαζκόο ζην «Γξόκν ηνπ Ληβαληνύ» θαη έλσλε ην Οκάλ θαη 

ηελ Τεκέλε κε ηελ Μεζόγεην ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθεηαη ην Σδεκπέι Ιθκά όπνπ βξέζεθαλ 
ραξαγκέλα πάλσ από 400 εληππσζηαθά θείκελα γξακκέλα ζε μεραζκέλεο αξραίεο 

γιώζζεο. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ε ίδηα ε ηζηνξηθή παιηά πόιε ηεο Αι Ούια πνπ 

άλζεζε ηελ ηζιακηθή πεξίνδν ζαλ ζηαζκόο ησλ πξνζθπλεηώλ πξνο ηελ Μέθθα. Σν 

ηζηνξηθό ηεο θέληξν έρεη ζήκεξα αλαπαιαησζεί θαη είλαη γεκάην από κηθξά θαηαζηήκαηα 

πνπ πσινύλ θαιόγνπζηα ηνπξηζηηθά είδε, γξαθηθά θαθέ θαη κηθξά εζηηαηόξηα πνπ ζα καο 
ραξίζνπλ κεξηθέο αλέκειεο ώξεο. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ε κίλη αλάβαζε ζηελ 

θνξπθή ηνπ νξνπεδίνπ Υαξάη αι Οπβαξίη πνπ πξνζθέξεη εθπιεθηηθή αδηάθνπηε ζέα ζηελ 

όαζε ηεο Αι Ούια. Σέινο ε κέξα καο ζα θιείζεη κε ηελ επίζθεςε ζην δηαζεκόηεξν από 

ηνπο βξαρώδεηο ζρεκαηηζκνύο ηεο πεξηνρήο, ηνλ πνιπθσηνγξαθεκέλν Βξάρν ηνπ 

Διέθαληα. 
 

6ε εκέρα: Αι Ούια – Μεδίλα - Σδέληα 

εκαληηθή κέξα πξνβιέπεηαη ε ζεκεξηλή, αθνύ νη πξόζθαηεο απνθάζεηο ηεο εγεζίαο ηεο 

ρώξαο γηα πεξαηηέξσ θηιειεπζεξνπνίεζε θαη εθζπγρξνληζκό ηνπ βαζηιείνπ, νδήγεζαλ 

ζηελ ηζηνξηθή απόθαζε λα επηηξαπεί, κεηά από αξθεηνύο… αηώλεο ε επίζθεςε κε 
κνπζνπικάλσλ ζηελ δεύηεξε πην ηεξή πόιε ηνπ Ιζιάκ, ηε Μεδίλα, εδώ πνπ βξίζθεηαη ν 

ηάθνο ηνπ Πξνθήηε Μσάκεζ θαζώο θαη αξθεηώλ κειώλ ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Άθημε ζηελ 

ηεξή πόιε ην κεζεκέξη θαη κεηά ην κεζεκεξηαλό καο θαγεηό ζε ηνπηθό εζηηαηόξην 

μεθηλάκε ηε γλσξηκία καο κε ηε «κπζηθή» πόιε. Θα δνύκε εμσηεξηθά ην δεύηεξν πην 

ζεκαληηθό ηέκελνο ηεο κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο, ην επηβιεηηθό Al-Masjid an-Nabawi 

(Σν Σδακί ηνπ Πξνθήηε) εδώ πνπ βξίζθεηαη ζακκέλνο ν πξνθήηεο Μσάκεζ θαζώο θαη νη 
δύν πξώηνη Υαιίθεο ηνπ Ιζιάκ, Ακπνπ Μπαθξ θαη Οκάξ. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλνπλ, 

πάληα εμσηεξηθά, ηα ηζηνξηθά ηεκέλε Κνύκπα, πνπ ιέγεηαη όηη ηνλ ζεκέιην ιίζν ηνπ 

ηνπνζέηεζε ν ίδηνο ν Μσάκεζ θαη Κηκπιαηαίλ (Σν Σδακί ηεο Πξνζεπρήο), όπνπ ν 

πξνθήηεο έδσζε ηε ξεηή εληνιή, ε πξνζεπρή λα γίλεηαη κε ηνλ πηζηό ζηξακκέλν πξνο ηε 



 
 

Μέθθα. Ακέζσο κεηά ζα επηζθεθζνύκε ην πνιύ ελδηαθέξνλ Μνπζείν ηεο Πόιεο, ελώ ε 

μελάγεζή καο ζα θιείζεη απνιακβάλνληαο ηε ζέα ηεο πόιεο θαη ην ειηνβαζίιεκα από ην 

ηζηνξηθό Όξνο Οπρνύλη, εδώ πνπ ηα ζηξαηεύκαηα πνπ ήηαλ πηζηά ζηνλ Μσάκεζ λίθεζαλ 
ηελ πην απνθαζηζηηθή κάρε ελάληηα ζηνπο ερζξνύο ηνπο, δίλνληαο κεγάιε ώζεζε πξνο 

ηελ επηθξάηεζε ηεο λέαο ζξεζθείαο. ηε ζπλέρεηα κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην γηα κία 

ζύληνκε βξαδηλή πηήζε πξνο ηελ Σδέληα, ην κεγαιύηεξν ιηκάλη θαη 2ε κεγαιύηεξε πόιε 

ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. 

 
7ε εκέρα: Σδέληα (Περίτωρα ηες Μέθθα) 

Η κέξα καο ζα μεθηλήζεη κε ηελ μελάγεζή καο ζηελ θνζκνπνιίηηθε θαη «ραιαξή» Σδέληα, 

ην κεγάιν ιηκάλη ζηηο αθηέο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, όπνπ αηώλεο ηώξα, ζπλαληώληαη θαη 

εκπνξεύνληαη Δπξσπαίνη, Ιλδνί, Άξαβεο θαη νκαινί. Ξεθηλάκε κε ηελ ηζηνξηθή 

«νζσκαληθή πόιε», Αι Μπηιάλη, ηεο παιηάο Σδέληα, ην πην θαινδηαηεξεκέλν δείγκα 

απηνύ ηνπ είδνπο πνπ απέκεηλε ζηελ επηθξάηεηα ηεο άιινηε νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 
Θα πεξπαηήζνπκε ζηελ ζαγελεπηηθή παιηά αγνξά Αι Αιάνπη, ζα δνύκε εμσηεξηθά ην 

ηζηνξηθό ηδακί Αι αθέε, ζα ζαπκάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά θηίξηα κε ηα εληππσζηαθά 

θαθαζσηά κπαιθόληα θαη ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή, όπσο ην δηάζεκν ηεο 

νηθνγέλεηαο Ναζέεθ. ηε ζπλέρεηα αθνύ πάξνπκε κία γεύζε από ηελ πνιύβνπε Κεληξηθή 

Φαξαγνξά ηεο πόιεο ζα δηαηξέμνπκε κεξηθά από ηα 30 ρικ. ηεο εληππσζηαθήο Cornice, 
ηεο παξαιηαθήο ιεσθόξνπ πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη ζα 

βγάινπκε εληππσζηαθέο θσηνγξαθίεο κε θόλην ην εμαηξεηηθά δηακνξθσκέλν παξαιηαθό 

κέησπν θαη ηελ ζειθηηθή Δξπζξά Θάιαζζα. Φπζηθά ε πην ραξαθηεξηζηηθή θσηνγξαθία 

είλαη ζηελ επηγξαθή κε ην όλνκα ηεο πόιεο, ην πεξίθεκν Jeddah Sign. ηε ζπλέρεηα καο 

πεξηκέλεη κία αθόκε κνλαδηθή εκπεηξία, πνπ ην γξαθείν καο, πηζηό ζηηο αξρέο ηνπ γηα 
πιήξε πξνγξάκκαηα, δελ ζα κπνξνύζε λα παξαιείςεη. Έηζη ινηπόλ, κία ζύληνκε 

δηαδξνκή 60ρικ. ζα καο νδεγήζεη ζηα πεξίρσξα ηεο ηεξήο πόιεο ηνπ Ιζιάκ, ηεο Μέθθα, 

εδώ πνπ βξίζθεηαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη ηεξόηεξν ηέκελνο ηνπ Ιζιάκ ην πεξίθεκν Masjid 

al Haram (Σν Μεγάιν Σδακί). Καζώο νη κε κνπζνπικάλνη, απαγνξεύεηαη λα εηζέιζνπλ ζηε 

πόιε ζα δνύκε ηελ πόιε από καθξηά, ζα καο εληππσζηάζεη ην δηάζεκν ζύκπιεγκα 

θηηξίσλ, Ακπξάο Αι Μπαίη, πνπ κε 601 κέηξα ύςνο, ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ, ηνπ Πύξγνπ 
ηνπ Ρνινγηνύ, απνηειεί ην ςειόηεξν θηίξην ηεο ρώξαο θαη έλα από ηα ςειόηεξα ζε 

νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη ζα κείλνπκε έθπιεθηνη από ηηο ηεξάζηηεο ζθεπαζηέο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ θηηαρηεί ζηα πεξίρσξα ηεο πόιεο, γηα λα δηαλπθηεξεύνπλ ηα 

πάλσ από 2 εθαηνκκύξηα πξνζθπλεηέο πνπ ζπξξένπλ ζηελ πόιε, ηηο εκέξεο ηνπ ηεξνύ 

πξνζθπλήκαηνο, ηνπ Υαηδ. Σέινο, αθνύ θσηνγξαθήζνπκε ηελ εκβιεκαηηθή Πύιε ηεο 
Μέθθα, θηηαγκέλε ζην ζρήκα ηνπ αλαινγίνπ, πνπ πάλσ ζε απηό ηνπνζεηείηαη ην Ιεξό 

Κνξάλη, ζα επηζηξέςνπκε εληππσζηαζκέλνη ζηελ Σδέληα, όπνπ καο πεξηκέλεη κία αθόκε 

ηειεπηαία «έθπιεμε», αθνύ ζα απνιαύζνπκε ηελ εθηίλαμε ησλ πδάησλ (αλ ιεηηνπξγεί) 

ηνπ ηληξηβαληνύ ηνπ Βαζηιηά Φαρλη, πνπ είλαη ε ςειόηεξε ηνπ είδνπο ζην θόζκν, κε ην 

λεξό λα θζάλεη ζηα 312 κέηξα! 
 

8ε εκέρα: Σδέληα – Αζήλα 

Πξσηλή πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Δπέθηαζε προγράκκαηος 
 
8ε εκέρα: Σδέληα – Άκπτα (περηοτή Αζίρ) 

Γηα όζνπο ζπλερίδνπλ, αιιαγή ζθεληθνύ ζήκεξα, αθνύ ε ζύληνκε πξσηλή καο πηήζε, ζα 

καο νδεγήζεη ζηηο νξεηλέο εζραηηέο ηεο Ννηηνδπηηθήο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζηελ 

«κπζηεξηώδε» πεξηνρή ηνπ Αζίξ, κία αλάζα από ηα ζύλνξα κε ηε πνιύπαζε Τεκέλε. 

Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο πεξηνρήο, ηελ Άκπρα, πνπ ζε πςόκεηξν 2.270κ. πάλσ από 
ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο απνιακβάλεη έλα επράξηζην θαη δξνζεξό θιίκα πνπ ηελ θαζηζηά 

ζειθηηθό πξννξηζκό γηα όζνπο ζέινπλ λα γιπηώζνπλ ηελ αλππόθνξε δέζηε ησλ ζεξκώλ 

ζεξηλώλ κελώλ. Η μελάγεζή καο πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη απνθαιππηηθή ηνπ μερσξηζηνύ 

ραξαθηήξα ηεο, όπσο εμσηεξηθά ην πεξίθεκν Παιάηη άληα όπνπ δνύζαλ νη ηνπηθνί 

άξρνληεο πξηλ ηελ ελνπνίεζε ηεο ρώξαο, εμσηεξηθά ην Μεγάιν Σδακί, ηελ πνιύρξσκε 
ηνπηθή αγνξά, ην πάξθν ηεο Οδνύ ηεο Σέρλεο θαζώο θαη ηελ νκώλπκε ιίκλε ηεο πόιεο. 

Όκσο ε ζεκεξηλή κέξα είλαη γεκάηε από απνθαιππηηθέο ηαμηδησηηθέο εηθόλεο πνπ ζα καο 

πξνζθεξζνύλ ζε αθζνλία θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απνγεπκαηηλνύ νδνηπνξηθνύ καο ζην 

νξεηλό Αζίξ. Θαπκάζην θαη επηβιεηηθό νξεηλό ηνπίν κε ςειέο βνπλνθνξθέο θαη 

απόθξεκλεο ραξάδξεο, πεξήθαλνη νξεζίβηνη θάηνηθνη ησλ θπιώλ ηνπ Αζίξ θαη θπζηθά 

παξαδνζηαθά ρσξηά όπσο ην ππέξνρν Ρηηδάι ¨Αικαα, κε ηελ εθπιεθηηθή αξρηηεθηνληθή 
πνπ αθήλεη θπξηνιεθηηθά «άθσλν» ηνλ επηζθέπηε, ην ζεακαηηθό ζύκπιεγκα Μπηλ 

Υακζάλ, επίζεο κε ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή πνπ ζπκίδεη έληνλα απηήλ ηεο γεηηνληθήο 

Τεκέλεο θαζώο θαη ην θνληηλό Υακίο Μνπζάηη κε ηελ γξαθηθή αγνξά αζεκηθώλ πνπ ζα 

θιείζεη κε αλάιαθξν ηξόπν κία αθόκε ζαπκάζηα κέξα. 

 
9ε εκέρα: Άκπτα (Περηοτή Αζίρ) – Ναηδράλ 

Όκσο νη ηαμηδησηηθέο ζπγθηλήζεηο δελ ηειεηώλνπλ εδώ, αθνύ ζεκεξηλή νξεηλή δηαδξνκή 

πνπ ζα καο νδεγήζεη από ηε πεξηνρή ηνπ Αζίξ ζε απηή ηνπ Ναηδξάλ θαη θπζηθά ζηελ 

νκώλπκε πόιε, κία αλάζα από ηα ζύλνξα κε ηελ Τεκέλε, είλαη γεκάηε από ζπνπδαίεο 

ηαμηδησηηθέο εηθόλεο. Πξώηα καο πεξηκέλεη ην Αι Σδαράκα, έλα θαινδηαηεξεκέλν θαη 
επηβιεηηθό Υσξηό-Φξνύξην πνπ απνηειεί πιένλ ηζηνξηθό κλεκείν θαη ζπλερίδεη λα 

εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε, κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα γλσξίζνπκε ην 

θνληηλό αξάη Ακπηληάρ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά νγθώδε παξαδνζηαθά ηνπ ζπίηηα 

θηηαγκέλα από πέηξα θαη πειό ελώ ην νδνηπνξηθό καο ζα ζπλερηζηεί κε ηελ επίζθεςε ζην 

παξαδνζηαθό ρσξίν Νηαρξάλ Αι Σδαλνύκπ, κε ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπίηηα 

από ιάζπε, πνπ θπξηαξρνύλ ζην ηξαρύ ηνπίν ηεο πεξηνρήο θαη όια απηά κε απξόζθνπηε 
ζέα πξνο ηε Βόξεηα Τεκέλε, κηαο θαη είκαζηε κία αλάζα από ηα ζύλνξα ησλ δύν ρσξώλ. 

Άθημε ην απόγεπκα ζην Ναηδξάλ θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν καο. 

 

10ε εκέρα: Ναηδράλ – Σδέληα 

Η κέξα καο ζα μεθηλήζεη κε ηελ γλσξηκία καο κε ην Ναηδξάλ. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα 
δξνκάθηα ηεο παιηάο ηζηνξηθήο πόιεο κε ην παξαδνζηαθό ραξαθηεξηζηηθό ύθνο ηεο 

πεξηνρήο, ζα αθήζνπκε λα καο καγέςεη ην επηβιεηηθό Κάζηξν ηεο Πόιεο γλσζηό επίζεο 

ζαλ Παιάηη Δκαξά, ζα αθεζνύκε ζηελ γνεηεία ηνπ ιηγόηεξν γλσζηνύ αιιά εμίζνπ 

γνεηεπηηθνύ Παιαηηνύ Αι Αάλ, ζα πεξπαηήζνπκε ζην πάξθν Αι άθα, ζα κπεζνύκε ζηελ 

ηζηνξία ηεο πεξηνρήο επηζθεπηόκελνη ην Δπαξρηαθό Μνπζείν ηνπ Ναηδξάλ θαη ζα 
«ςάμνπκε» γηα επθαηξίεο ζηελ ηνπηθή αγνξά πνπ ζπκίδεη έληνλα ηα αξώκαηα ηεο γείηνλαο 

Τεκέλεο. ηε ζπλέρεηα πιήξεηο εληππώζεσλ ζα θαηεπζπλζνύκε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ 

απνγεπκαηηλή καο πηήζε κε πξννξηζκό ηελ γλώξηκε Σδέληα. Άθημε θαη κεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν καο γηα μεθνύξαζε πξηλ ηε κεηαθνξά καο ζην δηεζλέο αεξνδξόκην ηεο πόιεο 

γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Διιάδα. 
 

11ε εκέρα: Σδέληα – Αζήλα 

Πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. Άθημε ζηελ Διιάδα γνεηεπκέλνη από 

ηελ γλσξηκία κε απηή ηελ ηδηαίηεξε ρώξα ηνπ αξαβηθνύ θόζκνπ. 

 

 



 
 

Σηκή θαηά άηοκο: 

 

 

 
Περηιακβάλοληαη: 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε). 

 Γηακνλή: Ξελνδνρεία 4* & 4*sup. 

 Γεύκαηα: Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά εθηόο ηεο 1εο κέξαο. 

 Μεηαθνξέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 
 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. κνπζεία). 

 Έμνδα βίδαο γηα ηηο ρώξεο όπνπ απαηηείηαη: 200€ ην άηνκν. 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 Αληηπξόζσπν/πλνδό: ΝΙΚΟ ΣΟΓΟΤΛΟ (αλαρ. 22/10). 
 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

 Γσξεάλ ηαμηδησηηθή αζθάιεηα κε θαιύςεηο θαη γηα Covid-19. 

 

Γελ Περηιακβάλοληαη:  

 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ (790€ ζην 8ήκεξν θαη 890€ ζην 11ήκεξν) 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή 

πξνηεηλόκελν. 

 

εκεηώζεης: 
 

 Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη.  

 H επίζθεςε ζηε Μεδίλα είλαη πιένλ εθηθηή θαη επηηξέπεηαη από ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη 

πνιηηηθέο αξρέο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο γηα ηνπο κε Μνπζνπικάλνπο. Παξόια απηά 

πάληα ππάξρεη ε πηζαλόηεηα μαθληθήο αλαίξεζεο ηεο δπλαηόηεηαο επίζθεςεο γηα 

κε κνπζνπικάλνπο όπσο εκείο ρσξίο πξόηεξε πξνεηδνπνίεζε. ε κία ηέηνηα 
πεξίπησζε ε επίζθεςε ζηε Μεδίλα ζα παξαιεθζεί.   

 Η επίζθεςε ζην Ναηδξάλ είλαη εθηθηή γηα ηνπξίζηεο παξόιε ηελ γεηηλίαζε ηεο 

πεξηνρήο κε ηελ Τεκέλε πνπ βξίζθεηαη ζε εκθύιην πόιεκν θαη ηαπηόρξνλα ζε 

εκπόιεκε θαηάζηαζε κε ηε ανπδηθή Αξαβία. ε πεξίπησζε απόθαζεο ησλ αξρώλ 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο λα κελ επηηξαπεί ε πξόζβαζε ζε ηνπξίζηεο ιόγσ αζθάιεηαο 
ηόηε ε επίζθεςε ζην Ναηδξάλ ζα αληηθαηαζηαζεί κε επηζθέςεηο ζε άιια ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζίξ. 

 Γηαβαηήξην κε ηνπιάρηζηνλ 6κελε ηζρύ από ηελ εκέξα εμόδνπ από ηε ρώξα 

πξννξηζκνύ.  

 Ηιεθηξνληθή κνξθή (έγρξσκν αξρείν pdf, κεγέζνπο 10-300Κb) ηνπ δηαβαηεξίνπ 
ζαο, πνπ ζα απνζηείιεηε ζην γξαθείν καο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από 

ηελ αλαρώξεζε ηνπ ηαμηδηνύ: Γύν (2) θσηνγξαθίεο.  

 Πξόζθαηε(εο) έγρξσκε(εο) θσηνγξαθία(εο) δηαζηάζεσλ δηαβαηεξίνπ πνπ ζα 

πξνζθνκίζεηε ζην γξαθείν καο είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ 

αλαρώξεζε ηνπ ηαμηδηνύ: Μία (1) θσηνγξαθία. 

Αλατωρήζεης Ηκέρες Γίθιηλο Γηαθορά Μολοθιίλοσ 

22/10, 26/11 

8 2.790 € + 990 € 

11 3.990 € + 1.090 € 


