
ηνξδληα

 
 

Γηάξθεηα: 6 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: Κάζε Παξαζθεπή φιν ηνλ ρξφλν (Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο έσο 15/12) 
 
 

 

ΜΙΚΡΟ ΓΤΡΟ ΙΟΡΓΑΝΙΑ 
Αµµάλ - Γέξαζα - Μάηαµπα - Όξνο Νέµπν  - Πέηξα - "Μηθξή Πέηξα" - Οπάληη 

Ραµ - Νεθξά Θάιαζζα  
 

Ξέξαηε όηη… …ην Οπάληη ει Μνπηδίκπ (Wadi el Mujib) βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Νεθξάο 
Θάιαζζαο θαη είλαη γλσζηό σο ην "Γθξαλ Κάλπνλ ηεο Ινξδαλίαο"; Τν εθπιεθηηθήο νκνξθηάο 

απηό θαξάγγη πξνζθέξεηαη γηα πεδνπνξία θαη είλαη πνιύ δεκνθηιέο ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνύλ 
κηα πεξηπεηεηώδε δξαζηεξηόηεηα ζηελ καγεπηηθή απηή ρώξα. Τν Wadi Mujib Siq Trail είλαη έλα 
κνλνπάηη πεδνπνξίαο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ, αλάκεζα ζε παλύςεινπο βξάρνπο από ςακκίηε. 

Από ηα γύξσ βνπλά ξένπλ πνιιά πνηάκηα, εμαζθαιίδνληαο παξνρή λεξνύ θαζ΄ όιε ηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο. Η πεξηνρή απηή θηινμελεί πεξηζζόηεξα από 300 είδε θπηώλ, 10 είδε ζαξθνθάγσλ 

θαη πνιιά είδε πηελώλ. 
 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 
1ε εκέξα: Αζήλα – Ακκάλ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ινξδαλίαο, ην Ακκάλ. Άθημε, 

κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε εκέξα: Ακκάλ – Γέξαζα – Κάζηξν Αδινύλ - Ξελάγεζε πόιεο 

Μεηά ην πξσηλφ καο, μεθηλάκε ηελ πεξηπιάλεζή καο ζε απηή ηελ παλάξραηα θαη ζπλάκα 
ζχγρξνλε πφιε πνπ αθνχεη ζην φλνκα Ακκάλ. Τπάξρνπλ ζαθείο καξηπξίεο θαη απνδείμεηο πσο 

θαηνηθείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 9000 ρξφληα. Με ην φλνκα Ρακπάη Ακκνχλ ηελ ζπλαληάκε σο 



πξσηεχνπζα ησλ Ακκνληηψλ, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Βίβιν, αξγφηεξα γίλεηαη Φηιαδέιθεηα, 
πξνο ηηκήλ ησλ Πηνιεκαίσλ θαη απνηειεί ηκήκα ηεο ειιελνξσκατθήο Γεθάπνιεο θαη ηέινο 

παίξλεη ην ζεκεξηλφ ηεο φλνκα ηελ επνρή ηεο πξψηεο ηζιακηθήο δπλαζηείαο, απηήο ησλ 
Οκκαγηαδψλ. Η μελάγεζή καο ζα αξρίζεη απφ ηελ Αθξφπνιε, ηδαληθφ ζεκείν, κηαο θαη απφηελ 
θνξπθή ηεο κπνξνχκε λα ζαπκάζνπκε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Ακκάλ. ηελ αθξφπνιε ζα 

ζαπκάζνπκε ηα θαηάινηπα ηνπ Νανχ ηνπ Ηξαθιή, Βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ην Αλάθηνξν ησλ 
Οκκαγηαδψλ. ηελ ζπλέρεηα ζα θαηέβνπκε ζην πνιπζχρλαζην θέληξν, φπνπ ζα επηζθεθζνχκε 

ην Ρσκατθφ Θέαηξν θαη ην Οληεφλ θαη ζα ζαπκάζνπκε (εμσηεξηθή επίζθεςε) ην ππέξνρν ηδακί 
ηνπ βαζηιηά Ακπληνπιάρ, πνπ ην έθηηζε πξνο ηηκήλ ηνπ παηέξα ηνπ Υνπζετλ. Διεχζεξν ρξφλν 
γηα λα πεξπαηήζνπκε ζην ηζηνξηθφ θέληξν θαη ην παδάξη ηεο πφιεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επίζθεςήο καο ζην Ακκάλ, αλαρσξνχκε γηα ηα Γέξαζα, πνπ αλαθέξεηαη θαη σο ε “Πνκπετα ηεο 
Αλαηνιήο”. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην θαινδηαηεξεκέλε ειιελνξσκατθή πφιε ηεο Γεθάπνιεο θαη ε 

ίδξπζή ηεο απνδίδεηαη ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν ή ζηνλ ζηξαηεγφ ηνπ Πεξδίθα, γηα λα 
εγθαηαζηαζνχλ εθεί νη γεξαζκέλνη Μαθεδφλεο ζηξαηηψηεο. ηελ επίζθεςή καο ζα ζαπκάζνπκε 
ηνλ ηππφδξνκν, ηελ κνλαδηθή νβάι πιαηεία, ηελ νδφ κε ηελ θηνλνζηνηρία, ην λφηην θαη ην 

βφξεην ζέαηξν, ην λπκθαίν, ηνλ λαφ ηεο Αξηέκηδνο, αιιά θαη ηξεηο απφ ηηο βπδαληηλέο ηεο 
εθθιεζίεο, ε κηα εθ ησλ νπνίσλ έρεη λα επηδείμεη ζπάληα κσζατθά.  Θα νινθιεξψζνπκε ηηο 

ζεκεξηλέο καο μελαγήζεηο κε ην Κάζηξν ηνπ Αδινχλ, ην νπνίν θηίζηεθε ηνλ 12ν αηψλα απφ ηνπο 
Αγγηνπβίδεο ηεο δπλαζηείαο ηνπ αιαληίλ, γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ 
ζηαπξνθφξσλ ζηελ Κνηιάδα ηνπ Ινξδάλε. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα 

ζηξαηησηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Δπηζηξνθή ζην Ακκάλ. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε εκέξα: Ακκάλ – Μάηακπα – Όξνο Νέκπν – Βεζαλία - Πέηξα 
Μεηά ην πξσηλφ καο, αλαρσξνχκε γηα Πέηξα. Η πξψηε καο ζηάζε ζα είλαη ζηελ Μάληακπα 
παζίγλσζηε κέρξη ζήκεξα γηα ηνπο ηερλίηεο ηεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή 

ςεθηδσηψλ. ηελ ειιελνξζφδνμε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζψδεηαη ν πξψηνο ράξηεο ησλ 
Αγίσλ Σφπσλ πνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 560 κΥ. ε απηφλ ηνλ ράξηε πνπ έρεη ζαλ θέληξν ηνπ 

ηελ Ιεξνπζαιήκ, αλαγλσξίδνπκε φια ηα ηεξά πξνζθπλήκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα 
ηεο Ινξδαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ. πλερίδνπκε γηα ην φξνο Νέκπν, απφ φπνπ ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ηελ ππέξνρε ζέα πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Ινξδάλε θαη ηελ Νεθξά 
Θάιαζζα, δειαδή πξνο ηελ Γε ηεο Δπαγγειίαο ηνπ Μσυζή. Μεηά ηελ μελάγεζή καο ζην φξνο 
Νέκπν, θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηελ Βεζαλία , πέξα απφ ηνλ Ινξδάλε , πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ δσή ηνπ Ιεζνχ θαη ηνπ Ισάλλε ηνπ Βαπηηζηή , κηαο θαη πξφθεηηαη γηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν , 
απνδεδεηγκέλα πηα , βαπηίζηεθε ν Ιεζνχο. Άθημε ζηελ Πέηξα θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 

καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
  
4ε εκέξα: Πέηξα – Ξελάγεζε πόιεο – Μηθξή Πέηξα – Γηακνλή ζην Οπάληη Ρακ 

Πξσηλφ θαη κεηάβαζε ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο κνλαδηθήο Πέηξαο, εθεί πνπ ην ρέξη ηνπ 
Θενχ θαη ν λνπο ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ ελψζεη ηηο δπλάκεηο ηνπο δεκηνπξγψληαο θάηη ην 

κνλαδηθφ. Ρεθέκ (ε πνιχρξσκε), έια (βξάρνο) θαη Πέηξα είλαη ηα νλφκαηα πνπ είρε απηή ε 
πφιε κέζα ζην πέξαζκα ηεο ηζηνξίαο. Πξσηεχνπζα ησλ Ναβαηαίσλ, απηνχ ηνπ ιανχ λνκαδηθνχ 
ιανχ πξνεξρφκελνπ απφ ηελ ανπδηθή Αξαβία, ιανχ πνπ πινχηηζε απφ ηελ δηαθίλεζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ απφ ηελ Αλαηνιή πξνο ηα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη 
απφ ηνλ αλεθνδηαζκφ κε λεξφ θαη ηξφθηκα ησλ θαξαβαληψλ. Αλ θαη ε δφμα ηνπο θξάηεζε κφιηο 

δχν αηψλεο, ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάθεξαλ λα αθήζνπλ πίζσ ηνπο κλεκεία πνπ 
παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα, κάξηπξεο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θαιαηζζεζία ηνπο. Θα πεξπαηήζνπκε 
κέζα ζην θαξάγγη (ηθ) πνπ πεξλάεη κέζα απφ ςεινχο βξάρνπο πνπ θζάλνπλ ζε χςνο ηα 100 

κ, γηα λα θζάζνπκε ζην ηέινο ηνπ κπξνζηά απφ ην εληππσζηαθφ Θεζαπξνθπιάθην (Υαδλέ), ην 
πιένλ γλσζηφ θαη πνιπθσηνγξαθεκέλν κλεκείν ηεο Πέηξαο. πλερίδνπκε ηνλ πεξίπαηφ καο 

ζην εζσηεξηθφ ζηθ θαη ηνλ δξφκν ησλ πξνζφςεσλ, ην ζέαηξν, ηνπο Βαζηιηθνχο ηάθνπο, ηελ 
Βαζηιηθή θαη ηνλ βπδαληηλφ θαζεδξηθφ λαφ, πνπ αλαθαιχθζεθε ζρεηηθά πξφζθαηα. Σειεηψλνπκε 



κε ηελ ξσκατθή πιεπξά ηεο πφιεο, φπνπ θαη βξίζθεηαη ε νδφο κε ηελ θηνλνζηνηρία, ην ηέκελνο, 
ηνλ λαφ ηνπ θηεξσηνχ ιηνληαξηνχ θαη ηνλ λαφ ηεο θφξεο ηνπ Φαξαψ. Αθνινχζσο μελάγεζε 

μελάγεζε ηελ Μπέηληα, ηελ «Μηθξή Πέηξα» φπνπ ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ πξνάζηην ηεο 
Πέηξαο, γηα ηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο ηνπ Βνξξά. Όπσο θαη ζηελ Πέηξα ηα θηίξηα είλαη εμίζνπ 
εληππσζηαθά φπνπ ζα δνχκε απνζήθεο θαη ηάθνπο, θαλάιηα λεξνχ θαη δεμακελέο. Σειηθφο καο 

πξννξηζκφο ε καγεπηηθή έξεκνο ηνπ Λνξελο ηεο Αξαβίαο, ην κνλαδηθφ ηνπίν ηνπ Οπάληη Ρακ 
φπνπ ζα δήζνπκε κηα κνλαδηθή εκπεηξία! Με εηδηθά δηακνξθσκέλα Jeep 4Υ4 (κε θαξφηζα) ζα 

νδεγεζνχκε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Οπάληη, νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ έθζαζαλ εθεί θαηά ηελ 
Παιαηνιηζηθή επνρή. ηνπο βξάρνπο ηνπ ζα δνχκε δεθάδεο θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα, 
γξακκέλα ζηα Ναβαηατθά ή ζηελ γξαθή ησλ Θακνπδέλσλ, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 5ν 

αηψλα κέρξη ηνλ 7ν αηψλα κΥ. Η δηακνλή καο ζα γίλεη ζε παξαδνζηαθφ θαηαπιηζκφ Βεδνπίλσλ 
ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζθελέο φπνπ ζα απνιαχζνπκε παξαδνζηαθφ δείπλν θαη ζα έρεηε ηελ 

δπλαηφηεηα λα απνιαχζεηε ηνλ έλαζηξν νπξαλφ θαζψο θαη ηελ νκνξθφηεξε αλαηνιή ηνπ 
ειίνπ! Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέξα: Οπάληη Ρακ (ζαθάξη ζηελ έξεκν) – Νεθξά Θάιαζζα 
Μεηά ην πξσηλφ καο, κε εηδηθά δηακνξθσκέλα Jeep 4Υ4 (κε θαξφηζα) ζα νδεγεζνχκε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ Οπάληη, νη πξψηνη θάηνηθνη ηνπ νπνίνπ έθζαζαλ εθεί θαηά ηελ Παιαηνιηζηθή 
επνρή. ηνπο βξάρνπο ηνπ ζα δνχκε δεθάδεο θσδηθνπνηεκέλα κελχκαηα, γξακκέλα ζηα 
Ναβαηατθά ή ζηελ γξαθή ησλ Θακνπδέλσλ, πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηνλ 5ν αηψλα κέρξη ηνλ 

7ν αηψλα κΥ. ηε ζπλέρεηα, αλαρψξεζε γηα ηε Νεθξά Θάιαζζα, νλνκαζία ηεο νπνίαο νθείιεηαη 
ζηε πςειφηαηε πεξηεθηηθφηεηα αιαηηνχ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ παληειή έιιεηςε δσήο θαη 

ζηα «βαξηά θχκαηα» πνπ δχζθνια δεκηνπξγνχληαη. Σνχην βέβαηα νθείιεηαη ζην φηη πεξηέρεη 
κεγάιεο πνζφηεηεο δηαιπκέλσλ αλφξγαλσλ ζηεξεψλ νπζηψλ (ριψξην, λάηξην, καγλήζην, θάιην, 
ζεηψδεο νμχ), κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα επηβηψζεη θαλείο κηθξνζθνπηθφο νξγαληζκφο. 

Πεξηέρεη αιάηη ζε πνζνζηφ 24%, δειαδή κέρξη θαη δέθα θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ην λεξφ ηεο 
ζάιαζζαο. Δθεί ζα έρεηε ηελ δπλαηφηεηα λα θνιπκπήζεηε θαη λα έρεηε ηελ εκπεηξία απφ ηηο 

ηακαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ δίλνπλ ζην δέξκα φκνξθε αίζζεζε. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη 
ηαθηνπνίεζε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
6ε εκέξα: Νεθξά Θάιαζζα – Ακκάλ - Αζήλα 
Μεηά ην πξσηλφ, κεηαθνξά ζην αεξνδξφκην ηνπ Ακκάλ γηα ηε πηήζε ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

Αζήλα. 
 

 
Σηκή ζπκκεηνρήο θαη΄άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Σηκή θαηά άηνκν ζε δίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

Κάζε Παξαζθεπή 
(Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο) 

620 € + 390 € 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Πεξηιακβάλνληαη 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε Royal Jordanian 
 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 5* κε εκηδηαηξνθή 
 Μεηαθνξέο απφ/πξνο ηα αεξνδξφκηα εμσηεξηθνχ 

 Πεξηεγήζεηο/εθδξνκέο σο αλαθέξνληαη 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία/κλεκεία 

 Διιελφθσλνο ηνπηθφο μελαγφο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 
 Σνπηθνί μελαγνί 
 Τπεξεζίεο ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο  
 Δλεκεξσηηθά έληππα 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη 
 

 Φφξνη αεξνδξνκίσλ, Βίδα Ινξδαλίαο, Σαμηδησηηθή αζθάιεηα & Covid 19: 430 € 
 Φηινδσξήκαηα: 25 € πιεξσηέα ζηνλ αξρεγφ 

 Σν θφζηνο γηα ηα ειεθηξνθίλεηα απηνθίλεηα ζηελ Πέηξα 
 Ό, ηη ξεηά δελ αλαθέξεηαη ζηα πεξηιακβαλφκελα. 

 

 

Δλδεηθηηθέο πηήζεηο κε Royal Jordanian (Οθηώβξηνο): 

 

Γηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Ακκάλ 13.35 15:40 

Ακκάλ – Αζήλα 10.30 12.50 

 

(Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο):  

 

Γηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Ακκάλ 12.35 14:40 

Ακκάλ – Αζήλα 09.20 11.50 

 

 

Ξελνδνρεία: 

 

 Ακκάλ: Kempinski 

 Πέηξα: Hayat Zaman/Mövenpick Nabatean Castle 

 Οπάληη Ρακ: Hassan Zaweideh Camp 

 Νεθξά Θάιαζζα: Mövenpick Resort 

 


