
Γηάξθεηα: 8 εκέξεο 
Αλαρωξήζεηο: 04, 18/09, 9/10, 16/10, 26, 28/10, 17/11, 1/12 

 

ΙΟΡΓΑΝΙΑ 
 

Ακκάλ, Γέξαζα, Κάζηξν Αδινύλ, Βεζαλία, Μάληακπα, Όξνο Νέκπν, Κάζηξν 

Κεξάθ, Πέηξα, "Μηθξή Πέηξα", Οπάληη Ρακ, Άθακπα, Νεθξά Θάιαζζα, (Κάλπνλ 

ει Μνπηδίκπ) 
 

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 
πλάληεζε ζην αεξνδξφκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεχνπζα ηεο Ινξδαλίαο, ην Ακκάλ. Άθημε 
ζηελ δπλακηθή πξσηεχνπζα - ζχγρξνλε θαη αξραία καδί - πνπ απιψλεηαη ζε δεθαελλέα ιφθνπο. 

Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2ε εκέξα: Ακκάλ– Γέξαζα – Κάζηξν Αδινύλ – Ακκάλ 
Η ζεκεξηλή μελάγεζή καο ζην Ακκάλ αξρίδεη απφ ηελ Αθξφπνιε, φπνπ ζα δνχκε ηα εξείπηα ηνπ 
λανχ ηνπ Ηξαθιή, βπδαληηλέο εθθιεζίεο θαη ην αλάθηνξν ησλ Οκευαδψλ. ην πνιπζχρλαζην 

θέληξν ηεο πφιεο ζα δνχκε ην ξσκατθφ ζέαηξν, ην σδείν θαη ην ππέξνρν ηδακί ηνπ βαζηιηά 
Ακπληνπιάρ (εμσηεξηθά). ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηα Γέξαζα (Jerash), ηελ 

Αληηφρεηα επί Χξπζνξξφε, ηελ πην θαινδηαηεξεκέλε ειιελνξσκατθή πφιε ηεο Γεθάπνιεο, ε 



νπνία αλαθαιχθζεθε ην 1806. Κξπκκέλε γηα αηψλεο θάησ απφ ηελ άκκν, ε "πφιε ησλ 1.000 
θηφλσλ" φπσο απνθαιείηαη, απνηειεί έλα κεγαιεηψδεο επαξρηαθφ αζηηθφ θέληξν ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζηνλ εθηεηακέλν αξραηνινγηθφ απηφ ρψξν ζα 
δνχκε ηελ νβάι πιαηεία, ηελ νδφ κε ηελ θηνλνζηνηρία, ηα ζέαηξα, ην λπκθαίν, ηνλ λαφ ηεο 
Αξηέκηδνο θ.ά. πλερίδνληαο ηε δηαδξνκή καο κέζα απφ πεπθνδάζε θαη ειαηψλεο ζα θζάζνπκε 

ζην πεξίηερλν θάζηξν Αδινχλ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1184 γηα λα ειέγρεη ηα κεηαιιεία 
ζηδήξνπ θαη ηνπο ηξεηο θχξηνπο δξφκνπο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Ινξδάλε. Δπηζηξνθή 

ζην Ακκάλ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
3ε εκέξα: Ακκάλ - Βεζαλία - Μάληακπα - Όξνο Νέκπν - Κάζηξν ηαπξνθόξωλ Κεξάθ - 

Πέηξα 
Πξσηλή αλαρψξεζε γηα ηελ Βεζαλία, ην κέξνο πνπ ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο βαπηίζηεθε ν 

Ιεζνχο απφ ηνλ Ισάλλε ηνλ Βαπηηζηή. Δπφκελνο ζηαζκφο καο ε Μάληακπα, πνπ απνηειεί ην 
ζεκαληηθφηεξν ρξηζηηαληθφ θέληξν ηεο Ινξδαλίαο κε ηνλ νξζφδνμν λαφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη 
ηνλ πξψην ράξηε ησλ Αγίσλ Σφπσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 560 κ.Χ. θαη απνηειεί ην 

ςεθηδσηφ ηνπ δάπεδν. Δπφκελνο ζηαζκφο καο ην Όξνο Νέκπν, ην κέξνο φπνπ ζηάζεθε ν 
Μσπζήο θαη αηέληζε ηελ Γε ηεο Δπαγγειίαο θαη ηε Νεθξά Θάιαζζα. πλερίδνπκε κέζσ ηνπ 

ππέξνρνπ θαξαγγηνχ Οπάληη ει Μνπηδίκπ γηα ην επηβιεηηθφ θάζηξν ησλ ηαπξνθφξσλ ηνπ 
Κεξάθ, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1142 θαη δεζπφδεη ζηελ γχξσ πεξηνρή. Μεηά ηελ επίζθεςή καο 
ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Πέηξα, έλαλ απφ ηνπο πην εληππσζηαθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
  

4ε εκέξα: Πέηξα, Ξελάγεζε - Μηθξή Πέηξα - Οπάληη Ρακ 
Η ζεκεξηλή καο εκέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο 
Πέηξαο, πνπ ππήξμε πξσηεχνπζα ηνπ λνκαδηθνχ ιανχ ησλ Ναβαηαίσλ. Η ξνδνθφθθηλε πφιε 

πνπ ιαμεχηεθε ζηνπο βξάρνπο πξηλ πεξίπνπ 2000 ρξφληα, ςεθίζηεθε πξφζθαηα σο έλα απφ ηα 
ζχγρξνλα επηά ζαχκαηα ηνπ θφζκνπ θαη έρεη θεξπρζεί απφ ηελ UNESCO κλεκείν παγθφζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Πεξπαηψληαο ζην ζηελφ θαξάγγη (ηθ) ζα θζάζνπκε ζην 
εληππσζηαθφ Θεζαπξνθπιάθην (Χαδλέ), ην πην πνιπθσηνγξαθεκέλν κλεκείν ηεο Πέηξαο. Θα 

δνχκε επίζεο ηνλ δξφκν ησλ πξνζφςεσλ, ηνπο βαζηιηθνχο ηάθνπο, ηελ βπδαληηλή εθθιεζία θαη 
ηελ ξσκατθή πιεπξά ηεο πφιεο. πλερίδνπκε κε ηελ "Μηθξή Πέηξα", γλσζηή θαη σο Siq Al-
Barid, έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηεο Πέηξαο. Όπσο θαη ε "Μεγάιε ηεο 

Αδειθή", ππήξμε θαη απηή κηα πφιε ησλ Ναβαηαίσλ θαη έλαο επίζεο ζεκαληηθφο ζηαζκφο ησλ 
θαξαβαληψλ, κε εληππσζηαθά θηίξηα ιαμεκέλα ζηνπο ςεινχο ηνίρνπο ηνπ θαξαγγηνχ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα δνχκε ηάθνπο, απνζήθεο, δεμακελέο θαη θαλάιηα λεξνχ, θαζψο 
θαη άιια θηίξηα, ζε θάπνηα απφ ηα νπνία κάιηζηα δηαθξίλνληαη ππνιείκκαηα λσπνγξαθηψλ ηνπ 
1νπ αηψλα κ.Χ. Μεηά ηελ επίζθεςε καο ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο απηήο πφιεο ζα αλαρσξήζνπκε 

γηα ην Οπάληη Ρακ, ηελ "Κνηιάδα ηνπ Φεγγαξηνχ", ηελ έξεκν ηνπ Λφξελο ηεο Αξαβίαο. Η 
ζεκεξηλή καο δηαλπθηέξεπζε ζα γίλεη ζε πνιπηειείο ζθελέο ζηελ έξεκν. Άθημε ζηνλ 

θαηαπιηζκφ. Βεδνπίληθν δείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Οπάληη Ρακ - Άθακπα 

ήκεξα ην πξσί ζα νδεγεζνχκε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Οπάληη Ρακ κε εηδηθά δηακνξθσκέλα 
νρήκαηα, γηα έλα κνλαδηθφ "ζαθάξη" ζηελ πνιχρξσκε άκκν θαη ηα βνπλά απφ γξαλίηε, φπνπ ν 

Λφξελο είδε ηνπο "Δπηά ηχινπο ηεο νθίαο". Μεηά ην απνιαπζηηθφ απηφ "ζαθάξη" ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Άθακπα, πνπ απνηειεί παξαζεξηζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο θαη ηελ κφλε 
δηέμνδν ηεο Ινξδαλίαο ζηελ ζάιαζζα. Μηθξή πεξηήγεζε ζηελ πφιε θαη ρξφλνο ειεχζεξνο γηα 

κηα βφιηα ζηελ αγνξά ηεο ή αθφκα θαη γηα κπάλην - θαηξνχ επηηξέπνληνο! Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 



6ε εκέξα: Άθακπα – Διεύζεξε κέξα 
Ηκέξα ειεχζεξε γηα λα θνιπκπήζεηε ζηα βαζπγάιαδα λεξά ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο θαη λα 

ραιαξψζεηε ζηηο ακκψδεηο παξαιίεο. Δπίζεο κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε δηάθνξεο ζαιάζζηεο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο scuba diving θαη snorkeling - παξαηήξεζε ηνπ εληππσζηαθνχ βπζνχ ησλ 
θνξαιιηνγελψλ πθάισλ θαη ησλ θαληαζκαγνξηθψλ ρξσκάησλ κε κάζθα θαη αλαπλεπζηήξα. 

Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

7ε εκέξα: Άθακπα - Νεθξά Θάιαζζα 
Πξσηλή αλαρψξεζε γηα ηε Νεθξά Θάιαζζα - κηα κεγάιε ιίκλε, πνπ βξίζθεηαη 423 κέηξα θάησ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ην ρακειφηεξν δειαδή ζεκείν ηεο γεο. Καζψο ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε αιάηη θζάλεη ην 34,2% (9,6 θνξέο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζε αιάηη απφ 
ηνλ σθεαλφ), θακία κνξθή δσήο δελ κπνξεί λα επηδήζεη κέζα ζην λεξφ θαη θαλέλα αληηθείκελν 

λα βπζηζηεί ζηα κπζηεξηαθά ηεο βάζε, εμ νπ θαη ην φλνκα Νεθξά Θάιαζζα. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Με ράζεηε ζήκεξα ηελ επθαηξία λα "θνιπκπήζεηε" θαη λα 
γλσξίζεηε ηηο ηακαηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ αξγίινπ θαη ηεο ιάζπεο, πνπ δίλνπλ ζην δέξκα φκνξθε 

αίζζεζε θαη σθεινχλ ην ζψκα κε πνιιαπινχο ηξφπνπο! Γείπλν ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Νεθξά Θάιαζζα – Ακκάλ - Αζήλα 
Πξσηλή αλαρψξεζε γηα ην αεξνδξφκην ηνπ Ακκάλ θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη΄άηνκν: 
 

Αλαρώξεζε Σηκή θαηά άηνκν ζε δίθιηλν Γηαθνξά Μνλνθιίλνπ 

04, 18/09 810 € + 370 € 

 

 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε Royal Jordanian  
 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 5* θαη ζε βεδνπίληθεο ή ζνισηέο ζθελέο ζην Οπάληη Ρακ  

 Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, μελαγήζεηο, είζνδνη ζε κνπζεία θαη επηζθεπηφκελνπο ρψξνπο, φπσο 

αλαγξάθνληαη ζην πξφγξακκα Σα 

 Σδηπ ζαθάξη (2 ψξεο) ζην Οπάληη Ρακ κε εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα  
 Έκπεηξνο αξρεγφο-ζπλνδφο ηνπ Γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο 
 

 

 
 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη 
 

 Φφξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα 
ηαμηδηψηεο έσο 75 εηψλ, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά: 440€  

 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν 



 

Δλδεηθηηθέο πηήζεηο κε Royal Jordanian 

 

Γηαδξνκή Ώξα Αλαρώξεζεο Ώξα Άθημεο 

Αζήλα – Ακκάλ 13.35 15:45 

Ακκάλ – Αζήλα 10.30 12.50 

 

εκεηώζεηο: 

 
 Η Πξναηξεηηθή Δθδξνκή ζηo Κάλπνλ ει Μνπηδίκπ (Wadi el Mujib) απαηηεί θαιή θπζηθή 

θαηάζηαζε (MINI TREK) Κφζηνο Πξναηξεηηθήο εθδξνκήο: 45€/άηνκν  

 Γηακνλή ζε Θνισηή ζθελή (ηχπνπ Martian): + 55 € ην άηνκν γηα δίθιηλν θαη + 110 € 
ην άηνκν ζε κνλφθιηλν. 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, 
ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  

 Σειηθφ πξφγξακκα κε ην ελεκεξσηηθφ ζαο.  

 πκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη φηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνπο Όξνπο 
πκκεηνρήο. 

 
Ξελνδνρεία: 
 

 Ακκάλ: Landmark 5* 
 Πέηξα: Mövenpick Resort Petra 5* 

 Οπάληη Ρακ: Sun City Camp 
 Άθακπα: Mövenpick Resort & Residences 
 Νεθξά Θάιαζζα: Mövenpick Resort & Spa 5*Dead Sea 


