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1η ΗΜΕΡΑ: AΘHNA -AMMAN
Άφιξη στο Αμμάν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ:ΑΜΜΑΝ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΓΕΡΑΣΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Γέρασα, την 
Πομπηία της Ανατολής. 
Θα μπούμε μέσω της θρυλικής Νότιας Πύλης και θα 
περιπλανηθούμε με μια ρωμαϊκή πόλη.Θα περπατή-
σουμε στην Οβάλ πλατεία με το Ρωμαϊκό θέατρο και 
τις βυζαντινές εκκλησίες με τα μωσαϊκά.
Θα συνεχίσουμε στην Ατζλούν για να δούμε το ισλα-
μικό πολεμικό κάστρο όπου χρησιμοποιούνταν από 
τον Σαλάντιν για να προστατεύσει την περιοχή από 
τους Σταυροφόρους. 
Επιστροφή στο Αμμάν για να επισκεφθούμε την 
Ακρόπολη, τα ρωμαϊκά ερείπια και το θέατρο στο πιο 
δραστήριο σημείο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ:ΑΜΜΑΝ – ΜΑΝΤΑΜΠΑ 
ΟΡΟΣ ΝΕΜΠΟ-ΚΕΡΑΚ-ΠΕΤΡΑ
Αναχώρηση για τη Μάνταμπα, το σημαντικότερο χρι-
στιανικό κέντρο της Ιορδανίας, με τον ορθόδοξο Ναό 
του Αγίου Γεωργίου. Εδώ σώζεται ο χάρτη της Ιερου-
σαλήμ στο δάπεδο του που κατασκευάστηκε το 560 
μ.Χ. Σε αυτόν αναγνωρίζουμε όλα τα ιερά προσκυνή-
ματα που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας 
και της Αιγύπτου, με όλα τα τοπωνύμια γραμμένα στα 
ελληνικά. 
Επόμενος σταθμός μας το Όρος Νεμπό, το μέρος 
όπου στάθηκε ο Μωυσής και αντίκρυσε την Γη της 
Επαγγελίας πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.
Μετά θα κατευθυνθούμε μέσω του Δρόμου των Βα-
σιλέων στην Κεράκ, που ήταν η πρωτεύουσα του βι-
βλικού βασιλείου της Μοάμπ, με τη χαρακτηριστική 
αρχιτεκτονική των σταυροφόρων. Άφιξη στην Πέτρα 
για δείπνο και διανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΤΡΑ
Η Πέτρα, αποτελεί τον πιο εντυπωσιακό αρχαιολογικό 
χώρο της Μέσης Ανατολής μετά τις πυραμίδες της Αι-
γύπτου. Από το 1985 η «ρόδινη πόλη της ερήμου» πε-
ριλαμβάνεται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στην Πέτρα 
οι Ναβαταίοι κατάφεραν το ακατόρθωτο: μετέτρεψαν 
έναν ερημικό τόπο σε πλούσια μητρόπολη 30.000 
κατοίκων. Εντυπωσιακά κτίρια και ναοί, θέατρο και 
μεγαλοπρεπή ταφικά μνημεία κοσμούν αυτό το φυ-
σικό οχυρό, που φωλιάζει καλά προφυλαγμένο σε ένα 
λεκανοπέδιο περιστοιχισμένο από βουνά και με μόνη 
δίοδο πρόσβασης ένα φαράγγι. Κατέχοντας σημαντι-
κή θέση στο δρόμο των μπαχαρικών, υπήρξε σταθ-
μός καραβανιών στη διαδρομή τους από τη Δαμασκό 
προς την Άκαμπα. Η επίσκεψή μας στον εξωπραγμα-
τικό αυτό χώρο κυριολεκτικά θα μας συγκλονίσει.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Πέτρα για δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ:ΠΕΤΡΑ- ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ- ΑΚΑΜΠΑ
Σήμερα θα περάσουμε την ημέρα στην έρημο Ουάντι 
Ραμ, Ο θρίαμβος της φύσης, που σαν ένας σουρεαλι-
στής γλύπτης έχει δημιουργήσει αυτό το πανόραμα, 
αιχμαλωτίζει τον επισκέπτη, όπως μάγεψε και το Λό-
ρενς της Αραβίας. Εδώ μας περιμένει μια μοναδική 
εμπειρία: η επίσκεψή μας με ειδικά διαμορφωμένα 
οχήματα μέσα στην Έρημο του Ουάντι Ραμ, την «Κοι-
λάδα του Φεγγαριού», με την πολύχρωμη άμμο και τα 
βουνά από γρανίτη σμιλευμένα από τον καυτό ήλιο 
και τον παγωμένο αέρα. 
Συνεχίζουμε για την Άκαμπα. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευ-
ση. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΑΚΑΜΠΑ-ΑΜΜΑΝ
Μετά το πρωινό, ξεκινάμε για το Αμμάν. Άφιξη, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση. 

7η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Η Νεκρά Θάλασσα είναι ο προορισμός μας για σήμε-
ρα. Δημιουργήθηκε από ένα ρήγμα στον φλοιό της 
γης και είναι το χαμηλότερο σημείο στον πλανήτη 
μας στα -400μ. Είναι 8 φορές πιο αλμυρή από τους 
ωκεανούς με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει 
μέσα της καμία μορφή ζωής, ενώ η άνωση είναι τόσο 
μεγάλη που κάποιος επιπλέει χωρίς καν να καταβάλει 
προσπάθεια. Ελεύθερος χρόνος.
Επιστροφή στο Αμμάν για δείπνο και διανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ-ΑΘΗΝΑ
 

ΠΤΗΣΕΙΣ
Αναχωρήσεις Σάββατο ή Κυριακή

RJ 132 07.08 ΑΘΗΝΑ-ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 
RJ 131 15.08 AMMAN-ΑΘΗΝΑ 10:25 12:50 

Προτεινόμενο πρόγραμμα



Πόλη Ξενοδοχεία 3*
ή παρόμοια

Ξενοδοχεία 4*
ή παρόμοια

Ξενοδοχεία 5*
ή παρόμοια Νύχτες και διατροφή

Αμμάν Al Fanar Days hotel Bristol hotel 4 νύχτες, 
ημιδιατροφή

Πέτρα Edom Panorama hotel Nabtean Castles 2 νύχτες, 
ημιδιατροφή

Άκαμπα  Mina house City Tower Grand Tala bay 1 νύχτες, 
ημιδιατροφή

ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 
Ξενοδοχεία 3* Ξενοδοχεία 4* Ξενοδοχεία 5* 

670€ 710€ 870€
Οι τιμές ισχύουν μέχρι 31.10.20 κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητσα;

7 διανυκτερεύσεις 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•  Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Royal Jordanian 

σε Q class
•  Αγγλόφωνος εκπρόσωπος στο αεροδρόμιο προς 

διευκόλυνση άφιξης και αναχώρησης
•  7 νύχτες διαμονή με ημιδιατροφή
•  Μεταφορές με κλιματιζόμενο μοντέρνο όχημα με 

αγγλόφωνο οδηγό
•  Αγγλόφωνος συνοδός κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε 

μνημεία 
•  2 ώρες jeep safari στην έρημο Ουάντι Ραμ
•  Εισιτήρια εισόδου στα αναφερθέντα στο πρόγραμμα 

μνημεία
•  Βόλτα 800 μέτρων με άλογα στην Πέτρα
•  Βίζα εισόδου στην Ιορδανία

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•   Φόροι αεροδρομίου περίπου 235 ευρώ το άτομο
•   Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 

8 ημέρες 


