
  

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΛΤΖΟΥΝ 
 

Είναι δυνατόν μια τόσο μικρή χώρα να συγκεντρώνει τόσο πολλές και δυνατές 

ταξιδιωτικές προκλήσεις και μάλιστα να απέχει μόλις δύο ώρες από το σπίτι μας; 

 

Με Έλληνα αρχηγό, που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας,  

και όχι μόνο τοπικό ελληνόφωνο! 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2022:  12.06, 19.06, 26.06, 01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 17.07, 24.07, 31.07, 03.08, 

07.08, 10.08, 12.08, 14.08, 19.08, 21.08, 24.08, 28.08, 04.09, 11.09, 18.09, 

25.09, 02.10, 09.10, 16.10, 23.10, 26.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 

04.12                                                                                8 ημέρες 

ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ 5* 



 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  
 

Travel Identity 
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

Πρωτεύουσα: Αμμάν 

Πληθυσμός: 6 εκατομμύρια 

Γλώσσα: Αραβικά 

Τοπική ώρα: ίδια με την Ελλάδα 

Νόμισμα: Ιορδανικό δηνάριο (JD)  

Διεθνής κωδικός κλήσης: +962 

Επιπλέον γνώσεις  

Βιβλία 

- «Οur Last Best Chance: A Story of War and 

Peace», του βασιλιά της Ιορδανίας 

Αμπντάλα.  

- «Οδοιπορικό στην Ιορδανία», του 

Επαμεινώνδα Βρανόπουλου. 

- «Petra: Jordan’s extrordinary ancient city», 

του Φάμπιο Μπέρμπον. 

- «Jordan Country Guide», Lonely Planet. 

Ταινίες 

- «Ο Ιντιάνα Τζόουνς και η τελευταία 

σταυροφορία», με τον Χάρισον Φορντ, σε 

σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ. 

 - «Τheeb, ο λύκος της ερήμου», του 

Ιορδανού σκηνοθέτη Νατζί Αμπού Νοβάρ, 

γυρισμένο στην έρημο Ουάντι Ραμ. Η 

πρώτη ταινία ιορδανικής καταγωγής που 

προτάθηκε ποτέ για Όσκαρ καλύτερης 

ξενόγλωσσης ταινίας. 

- «Λόρενς της Αραβίας», με τους Πίτερ Ο’ 

Τουλ, Ομάρ Σαρίφ, Αλεκ Γκίνες, επίσης 

γυρισμένο στην Ουάντι Ραμ. 

 

 

 

 Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΤΟΥ VERSUS 
 

Δύο δεκαετίες εμπειρία και εξειδίκευση στον προορισμό 

Ένα ταξίδι στην Ιορδανία είναι απαιτητικό. Για περισσότερες 

από δυο δεκαετίες ιχνηλατούμε την περιοχή της εύφορης 

ημισελήνου δημιουργώντας χιλιάδες ευχαριστημένους 

ταξιδιώτες. Τι είναι αυτό όπως που έχει κάνει τους ταξιδιώτες 

να λένε: “Η Ιορδανία αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία με το 

Versus”; 

 

Θα μπορούσαμε να έχουμε μόνο Ελληνόφωνο αρχηγό. 

Εμείς, όμως, επιλέγουμε επιπλέον Έλληνα αρχηγό, που θα 

βρίσκετε διαρκώς δίπλα σας. Μια επιλογή που κοστίζει, 

αλλά προσφέρει σε ξενάγηση, ασφάλεια, εξυπηρέτηση και 

απόλαυση! 

 

Η διανυκτέρευση στην έρημο Wadi Rum είναι μια εμπειρία 

που προτάθηκε πρώτα από το Versus πριν από αρκετά 

χρόνια. Οπαδός των διαφορετικών προγραμμάτων, το 

Versus έχει ταξιδέψει χιλιάδες ταξιδιώτες στην Ιορδανία, οι 

οποίοι επιστρέφουν ευχαριστημένοι και εντυπωσιασμένοι 

από όσα έζησαν στο ταξίδι αυτό. Διαθέτει μια ομάδα 

αρχηγών, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στην Ιορδανία, και 

στον Αραβικό κόσμο, και θα μετουσιώσουν το ταξίδι σας 

σε μια εμπειρία ζωής.  

 

Εβδομαδιαίες εξασφαλισμένες αναχωρήσεις για την 

Ιορδανία. 

Η μια αποστολή του Versus διαδέχεται την άλλη στην 

Ιορδανία και οι εμπειρίες δεν σταματούν. 

 

• Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται και τα 

φιλοδωρήματα και δεν πληρώνετε τίποτα τοπικά. 

• Το μόνο πρόγραμμα με διαμονή αποκλειστικά σε 

εξαιρετικά ξενοδοχεία 5*. Στη Νεκρά θάλασσα και 

Άκαμπα τα εξαιρετικά Movenpick 5*. 

• Το μόνο πρόγραμμα με διανυκτέρευση στο 

διάσημο θέρετρο της Ιορδανίας στην Ερυθρά 

Θάλασσα, την Άκαμπα για να το γνωρίσουμε και 

να απολαύσουμε περισσότερο. Η διανυκτέρευση 

στην Άκαμπα γίνεται σε ξενοδοχείο 5*. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί Ιορδανία  

Μόνο με το Versus? 

“Τα χωριά που προσπερνάμε είναι όλα 

βγαλμένα από το ίδιο καλούπι, πανομοιότυπα. 

Σπίτια απρόσωπα, μονώροφα, ή διώροφα, σε 

χρώματα μπεζ- κίτρινο -ροζ.  

Βρισκόμαστε στο φαράγγι Ουάντι Μουζίμπ. 

Εδώ δεν υπάρχει άλλο χρώμα εκτός από το 

μπεζ, από πάνω μέχρι κάτω, με διάφορες 

φωτοσκιάσεις - ακόμα και οι θάμνοι έχουν το 

ίδιο «ξερό» χρώμα. 

Όσο κατευθυνόμαστε εσωτερικά της ερήμου, η 

διαδρομή γίνεται όλο και πιο όμορφη. Η άμμος, 

αλλού σαν κόκκινο πιπέρι καγιέν και αλλού πιο 

ανοιχτόχρωμη, με μονολιθικούς τεράστιους 

βράχους, σαν λιωμένα κεριά. 

Ηλιοβασίλεμα πάνω στο λόφο. Για δύο ώρες, 

αμίλητοι, απολαμβάνουμε τα χρώματα του 

ουρανού, της ερήμου και των λόφων να 

αλλάζουν κάθε λεπτό που περνάει. Μαγευτικό 

τοπίο σπάνιας ομορφιάς. 

Η νύχτα είναι κρύα και φωτεινή. Ο ουρανός 

είναι τόσο καθαρός που τα αστέρια και ο 

γαλαξίας δίνουν την ψευδαίσθηση ότι έχουν 

πλησιάσει. Η ησυχία της ερήμου απλώνεται 

παντού.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αεροπορική εταιρεία: Royal Jordanian. 

• Το μόνο πρόγραμμα με δυο (2) διανυκτερεύσεις 

στην ακριβή Νεκρά θάλασσα για να την 

απολαύσουμε. 

• Κατανομή διανυκτερεύσεων: Αμμάν (2), Πέτρα (1), 

Άκαμπα (1), Ουάντι Ραμ (1), Νεκρά Θάλασσα (2). 

• Διατροφή: πρωινό και δείπνο καθημερινά.  

• Μετακινήσεις: με πούλμαν και με ειδικά οχήματα με 

καρότσα στο Ουάντι Ραμ. 

• Διαμονή στην έρημο σε καταυλισμό Βεδουίνων, σε 

ειδικά διαμορφωμένες πολύ ωραίες σκηνές 

πολυτελείας με ατομική τουαλέτα. 

• Επίσκεψη στη Βηθανία, η οποία απαιτεί επιπλέον 

είσοδο (η οποία περιλαμβάνεται) και γι’ αυτό 

συνήθως παραλείπεται από τα προγράμματα. 

Πρόκειται για ένα σημαντικό θρησκευτικό χώρο για 

τους χριστιανούς, καθώς εκεί βαφτίστηκε ο Ιησούς 

από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.  Μέσα στο ερημικό 

τοπίο της κοιλάδας του Ιορδάνη, θα περπατήσουμε 

σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μονοπάτι για να 

φτάσουμε στην κοίτη του ποταμού. 

• Εκτεταμένη επίσκεψη της Πέτρας. Η επίσκεψη επίσης 

στη μικρή Πέτρα είναι μια εξίσου δυνατή εμπειρία για 

τους έμπειρους ταξιδιώτες, η οποία επίσης 

περιλαμβάνεται  

• Μεταφορές και ξεναγήσεις. 

• Είσοδοι σε μνημεία, μουσεία και αρχαιολογικούς 

χώρους. 

• Την αναχώρηση συνοδεύει Έλληνας έμπειρος 

αρχηγός ο οποίος θα είναι διαρκώς δίπλα σας. 

Εκτός του Έλληνα αρχηγού υπάρχει και τοπικός 

ξεναγός. 

Συγκρίνετε και μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο 

✓ ΑΜΜΑΝ: Landmark 5* 

✓ ΠΕΤΡΑ: Nabattean Castle 5* / Mövenpick Resort 5* 

✓ ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ: Lodge πολυτελείας με σκηνές 

✓ ΑΚΑΜΠΑ: Mövenpick Residence 5* 

✓ ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: Mövenpick 5* 

 

 
Διαμονή στην Πέτρα και όχι απλό πέρασμα ή 

μονοήμερη εκδρομή. Έτσι έχουμε τη 

δυνατότητα και τον απαραίτητο χρόνο να 

απολαύσουμε τον αρχαιολογικό χώρο και τη 

μικρή Πέτρα. 



 

 
 

Περιπλάνηση και εξερεύνηση 
 
Το ταξίδι μας αυτό αποτελεί ένα πλήρες οδοιπορικό στην Ιορδανία, που ξεκινά από την πρωτεύουσά 

της το Αμμάν και συνεχίζει με τον αρχαιολογικό χώρο της Γέρασας, σπουδαίας ελληνικής πόλης που 

ανήκε στη Δεκάπολη της "Κοίλης Συρίας". Ερχόμαστε στο κάστρο Αλτζούν. Επισκεπτόμαστε τη 

Μάνταμπα, το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας, το βιβλικής σημασίας Όρος Νεμπό 

και τη Βηθανία, το μέρος στο οποίο, με βάση τις Γραφές, πιστεύεται ότι βαπτίστηκε ο Ιησούς. Η 

εκπληκτικής ομορφιάς Πέτρα είναι σίγουρα από τα highlights του ταξιδιού, η πολιτεία των Ναβαταίων 

με τα εντυπωσιακά μνημεία που μοιάζουν να μας ταξιδεύουν στον χρόνο. Ακολουθεί «σαφάρι» με 

ειδικά διαμορφωμένα οχήματα (με καρότσα) στη «σουρεαλιστική» κοιλάδα Ουάντι Ραμ με τα μαγικά 

βουνά από γρανίτη και πολύχρωμη άμμο, σμιλευμένα από το μεγαλύτερο γλύπτη, τον αέρα, και με 

διανυκτέρευση σε πολυτελή βεδουίνικη σκηνή στην έρημο, Ερχόμαστε επίσης στην Άκαμπα, το 

παραθαλάσσιο θέρετρο της Ερυθράς Θάλασσας, που αποτελεί και τη μοναδική διέξοδο της 

Ιορδανίας στη θάλασσα, και καταλήγουμε στη Νεκρά Θάλασσα, ένα εκπληκτικό φυσικό φαινόμενο 

σε ένα υπέροχο τοπίο! 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Versus σχεδιάσαμε ένα ταξίδι με περίσσια ποιότητα και διάθεση για πρωτόγνωρες εμπειρίες.  

Μια διανυκτέρευση κάτω απ’ τα αστέρια που δείχνουν τον δρόμο στα καραβάνια μας θυμίζουν πού 

βρισκόμαστε και αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και τη σκέψη μας. Το θαύμα συνεχίζεται για ώρες και για 

χιλιόμετρα... Στην Πέτρα χάνουμε την αίσθηση της απόστασης ή του χρόνου. Και όσο προχωράμε, 

το τοπίο αλλά και τα μνημεία και τα θαύματα της φύσης γίνονται ακόμα πιο μυστηριώδη.  

Είναι, βλέπετε, ταξίδι του Versus, άρα αντίθετα από τα συνηθισμένα. Αλήθεια, υπάρχει πιο αξέχαστη 

εμπειρία από μια διανυκτέρευση κάτω από τα άπειρα αστέρια ορατά από μια έρημο, αλλά και δείπνο 

«μαγειρεμένο» κάτω από το έδαφος; Οι πρώτοι ταξιδιώτες που το έζησαν μας μετέφεραν τον 

ενθουσιασμό τους. Περιμένουμε να ακούσουμε και εσάς... 

 

➢ Η Πέτρα, η ιερή πόλη των Ναβαταίων με τα εντυπωσιακά μνημεία! 

➢ Η διανυκτέρευση κάτω από τ’ αστέρια στο Ουάντι Ραμ.  

➢ Το ατμοσφαιρικό τοπίο στη Νεκρά Θάλασσα και κυρίως η αίσθηση της πολύ ισχυρής 

άνωσης στο νερό! 

➢ Η Μάνταμπα, το σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας, με τα ψηφιδωτά της.  

➢ Το «σαφάρι» με 4x4 στους αμμόλοφους του Ουάντι Ραμ. 

➢ Η αρχαία πολιτεία της Γέρασας, η λεγόμενη και «Πομπηία της Μέσης Ανατολής» 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 12/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 19/06/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 19/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 26/06/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 26/06/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 03/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 01/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 08/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 03/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 10/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 08/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 15/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 10/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 17/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 17/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 24/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 24/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 31/07/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 31/07/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 07/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 03/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 10/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 07/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 14/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 10/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 17/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 12/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 19/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 14/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 21/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 19/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 26/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 21/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 28/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 24/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 31/08/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 28/08/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 04/09/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 04/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 11/09/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 11/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 18/09/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 18/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 25/09/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 25/09/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 02/10/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 02/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 09/10/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 09/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 16/10/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 16/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 23/10/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 10:30 12:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 23/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 30/10/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 26/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 02/11/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 30/10/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 06/11/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 06/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 13/11/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 13/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 20/11/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 20/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 13:35 15:45 

RJ 131 27/11/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 27/11/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 12:35 14:40 

RJ 131 04/12/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 

Αριθμός 

Πτήσης 

Ημερομηνία 

Πτήσης 

Διαδρομή 

(Από  Προς) 

Ώρα  

Αναχώρησης 
Ώρα Άφιξης 

RJ 132 04/12/2022 ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 12:35 14:40 

RJ 131 11/12/2022 ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 09:25 11:50 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπειρίες από την Ιορδανία… 



 

 
 

Ιορδανία 
 

Μία γη προικισμένη από την ίδια την Ιστορία, στολισμένη 

με ιδιαίτερα φυσικά τοπία, με μια ανεπανάληπτη ποικιλία 

που εκπλήσσει το επισκέπτη. Κάθε μας μέρα στην 

Ιορδανία μας αποκαλύπτει κάτι διαφορετικό. Η 

παγκόσμιας αξίας λαξευμένη Πέτρα, η ζέστη Ερυθρά 

Θάλασσα με τα γυμνά βουνά της, το μοναδικό βύθισμα 

της Νεκράς Θάλασσας, η υπέροχη αίγλη της Γέρασας, 

οι βιβλικοί τόποι, ο αραβικός κοσμοπολιτισμός του 

Αμμάν και η πανέμορφη, βραχώδης έρημος του Ουάντι 

Ραμ.  

Η Ιορδανία δεν είναι απλά μια ακόμα αραβική χώρα που 

θα συμπληρώσει τις προηγούμενες αναμνήσεις μας. Η 

ανατολική όχθη του Ιορδάνη που εξετάζουμε εχονυχιστικά, υπήρξε μέρος της "εύφορης ημισελήνου" της 

προϊστορικής εποχής, κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού μαζί με τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, ήταν επίσης 

η βιβλική χώρα των Μοαβιτών και των Αμμωνιτών, πέρασμα για το Μωυσή, η Ιορδανία ήταν ένα κομμάτι της 

πλούσιας ελληνιστικής κτήσης της "Κοίλης Συρίας" όπου ιδρύθηκε η "Δεκάπολις" όπου έμειναν πολλοί βετεράνοι 

του μακεδονικού στρατού.  

Η ίδια περιοχή υπήρξε ρωμαϊκή επαρχία με μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλες πόλεις και πολλά δημόσια έργα, ήταν 

σταθμός για τους εμπορικούς δρόμους των Ναβαταίων που διαφέντευαν τη Δυτική Αραβία και λάξευαν ναούς 

στον αμμόλιθο. Και του κουβάρι της ιστορίας της Ιορδανίας δεν τελειώνει με το θαύμα της Πέτρας που στολίζει 

εδώ και 20 αιώνες τα περάσματα δίπλα στην έρημο. Μέχρι και τον 6ο αιώνα, οι διάσπαρτες χριστιανικές 

βασιλικές κοσμούνταν με μωσαϊκά και ελληνικές επιγραφές.  

Η Ιορδανία ήταν από τις πρώτες περιοχές που δέχτηκαν το Ισλάμ και επηρεάστηκαν πολιτιστικά από τις μεγάλες 

δυναστείες της νέας θρησκείας, αργότερα δέχτηκε τους σταυροφόρους και τέλος έγινε τμήμα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  

Η Ιορδανία στην πρόσφατη ιστορία της έμελλε να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών ανακατατάξεων, παρόλα 

αυτά άντεξε ως μια ισχυρή κρατική οντότητα με μια ευέλικτη 

και συνάμα σταθερή μοναρχία. Και μόνο αυτή η σύντομη 

ιστορική αν αναδρομή στη χώρα που επισκεπτόμαστε 

δημιουργεί ένα δέος και μια περιέργεια για να την 

γνωρίσουμε σε βάθος, όπως της αξίζει.  

Το συμπλήρωμα όμως στην ιστορία και τα μνημεία είναι η 

ίδια η επιβλητική φύση της Ιορδανίας: έρημος, υψομετρικές 

διακυμάνσεις, ξερά βουνά και οάσεις, καλλιέργειες και 

ποτάμια στο Βορρά, το βαθύπεδο της Νεκράς Θάλασσας 

που είναι ένα μοναδικό φαινόμενο από μόνο του, ο κόλπος 

της Άκαμπα που μοιράζεται ανάμεσα σε τέσσερις χώρες, 

τα διαβρωμένα φαράγγια και η κοιλάδα του Ιορδάνη.  



 

 
 

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - ΠΕΤΡΑ  

 

Στην άκρη της Αραβικής ερήμου θα βρεθείτε ξαφνικά στη μέση μιας ολοζώντανης και ταυτόχρονα νεκρής 

αρχαίας πολιτείας, δημιούργημα Αράβων νομάδων, γνωστών ως Ναβαταίοι.  

Το όνομα της «Πέτρα». Το χρώμα της ροδοκόκκινο καθώς λαξεύτηκε σε πάνω σε ψαμμιτικά πετρώματα. 

Μπροστά σας θα ζωντανέψουν εικόνες από το παρελθόν. Πλήθος από καραβάνια με καμήλες φορτωμένες 

με πλούτη , αγοραστές και έμποροι από τη Μέση Ανατολή. 

Η Πέτρα αποτέλεσε πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ναβαταίων για περισσότερο από 2000 χρόνια. Στη 

συνέχεια παράκμασε και για περισσότερο από 300 χρόνια παρέμεινε στην αφάνεια οπού και ανακαλύφθηκε 

και πάλι για το δυτικό κόσμο από το Ελβετό εξερευνητή Γιόχαν Μπουρκχαρντ το 1812. 

Η πρόσβαση στη πόλη είναι δυνατή μόνο διασχίζοντας μια απέραντη χαράδρα μήκους ενός χιλιομέτρου, 

χωμένη μέσα στο συμπαγή βράχο ύψους εως και 100 μέτρων και από τις 2 πλευρές και φτιαγμένη από την 

πολύχρωμη άμμο της ερήμου. Μόλις διανύσετε την τελευταία και πιο στενή στροφή του σικ, θα βρεθείτε 

αντιμέτωποι με την επιβλητική πρόσοψη του «Αλ Καζνεχ», του θησαυροφυλακίου, την τεφροδόχο του οποίου 

πυροβολούσαν με μανία οι Βεδουίνοι πιστεύοντας ότι περιείχε το χαμένο θησαυρό του βασιλιά Σολομώντα. 

Θα περπατήσουμε και μετά το Αλ Κανέζ για να επισκεφτεί εκατοντάδες άλλα εξίσου εντυπωσιακά κτίσματα 

όπως οι βασιλικοί τάφοι, το ελληνικό μοναστήρι και το ρωμαϊκό θέατρο.  Τα δυο τελευταία μνημέια 

υποδεικνύουν περίτρανα τις επιρροές που δέχτηκαν οι Ναβαταίοι από την παρουσία των Ελλήνων και στη 

συνέχεια των Ρωμαίων στη περιοχή της Πέτρας.  

Η Πέτρα θεωρείται εθνικός θησαυρός και ένα από τα πιο αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα της Ιορδανίας. Η 

UNESCO ανακήρυξε τη Πέτρα ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενώ πρόσφατα 

συμπεριελήφθη στα Εφτά Σύγχρονα Θαύματα του Κόσμου. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια νύχτα κάτω από τα αστέρια, στην έρημο του Ουάντι Ραμ 

Απόλυτος θρίαμβος της φύσης και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το 

κοκκινόμαυρο αμμώδες «κάδρο» του Ουάντι Ραμ αποτελεί το πλέον συγκλονιστικό και 

συγχρόνως εύκολα προσβάσιμο πεδίο για όσους επιθυμούν να ζήσουν την απόλυτη 

περιπέτεια στην έρημο! 

Ένα μυστηριώδες σύμπλεγμα βράχων, διαβρωμένων από τον αέρα και πολιορκημένων από 

την άμμο, αιχμαλωτίζει τον επισκέπτη, όπως μάγεψε και τον Λόρενς της Αραβίας. Εδώ ζουν 

απομονωμένοι οι Βεδουίνοι σε μεγάλες τέντες φτιαγμένες από κατσικίσιο μαλλί.  

Εδώ θα ζήσουμε και εμείς την απόλυτη εμπειρία της διανυκτέρευσης στην έρημο, σε έναν 

αυθεντικό καταυλισμό Βεδουίνων. Το δείπνο μας, από μόνο του μια εμπειρία, αφού το φαγητό 

μας έχει σιγοψηθεί κάτω από το έδαφος.  

Μακριά από τα φώτα της πόλης τα αστέρια είναι ακόμα περισσότερα και ο γαλαξίας γίνεται 

πλέον ορατός. Από το ηλιοβασίλεμα μέχρι το ξημέρωμα ζούμε μια ονειρική κατάσταση, με τα 

άστρα να αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και τη σκέψη μας. Μετά το θέαμα του ουρανού, η 

απόλυτη ησυχία της νύχτας, οι καμήλες που βόσκουν σιωπηλά λίγο πιο πέρα, το σκηνικό της 

Bεδουίνικης τέντας και η απεραντοσύνη της ερήμου θα κλείσουν την αυλαία αυτής της 

ιδιαίτερης βραδιάς.  

Dreams come true: Τη μοναδική αυτή εμπειρία θα ζήσουμε την 4η ημέρα του 

προγράμματός μας. 

 



 

 
 

 

  

  

Η νύχτα κάτω από τα αστέρια στο Ουάντι Ραμ  

 

Δίπλα στον ιστορικό σιδηρόδρομο  της Χετζάζης που έφτιαξαν οι Οθωμανοί εκτείνεται 

ένα μυστηριώδες σύμπλεγμα βράχων, διαβρωμένων από τον αέρα και πολιορκημένο 

από την κοκκινωπή άμμο της αραβικής ερήμου. Αυτό είναι το Ουάντι Ραμ που θα 

εξερευνήσουμε με τον ιδανικό τρόπο , καλύπτοντας έναν λαβύρινθο μέσα στη 

βραχώδη έρημο.  

Μετά από τη εμπειρία αυτή όμως έρχεται το καλύτερο κλείσιμο της μέρας. Φτάνουμε 

στον καταυλισμό μας και βλέπουμε ότι θα περάσουμε τη νύχτα στη σκιά των 

βράχων, στα χνάρια των βεδουίνων και των ταξιδευτών της ερήμου. Το σκοτάδι 

πέφτει γρήγορα στην έρημο και τότε η απεραντοσύνη φωτίζει μόνο από αμέτρητα 

αστέρια. Τα αστέρια που δείχνουν το δρόμο στα καραβάνια αλλά και μας θυμίζουν 

που είμαστε. Στις παρυφές της αραβικής ερήμου, σε μια μοναδική ταξιδιωτική 

εμπειρία, σε μια κατανυκτική γνωριμία με τη μεγαλόπρεπη νυχτερινή έρημο. Μακριά 

από τα φώτα της πόλης τα αστέρια είναι ακόμα περισσότερα, ο γαλαξίας ορατός και 

όσο πιο αργά μένουμε στην ερημιά ο θολός του ουρανού. Από το ηλιοβασίλεμα 

μέχρι το ξημέρωμα, ζούμε μια ονειρική κατάσταση με μετά άστρα να αιχμαλωτίζουν 

το βλέμμα και τη σκέψη μας. Λίγα μέρη στον κόσμο προσφέρουν αυτή την εμπειρία 

που δύσκολα θα μπορείτε να περιγράψετε ή να επαναλάβετε. Μετά το θέαμα του 

ουρανού, η απόλυτη ησυχία της νύχτας και οι καμήλες που βόσκουν σιωπηλά λίγο 

πιο πέρα, το σκηνικό της βεδουίνικης τέντας και η αφαιρετική απεραντοσύνη της 

ερήμου θα κλείσουν την αυλαία αυτής της ιδιαίτερης βραδιάς.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Πέτρα αποκαλύφθηκε το 

1812 από τον Ελβετό 

ταξιδευτή Γιόχαν Λούντβιχ 

Μπέργκχαρντ, ο οποίος 

μπήκε στον φρουρούμενο 

χώρο παριστάνοντας τον 

Άραβα. Κάθε ώρα, 

ανάλογα με τη θέση του 

ήλιου, δίνει και άλλα 

χρώματα στην Πέτρα, το 

λαξευτό στολίδι των 

Ναβαταίων. 
 

 

Λέγεται ότι ο βασιλιάς 

Ηρώδης και η βασίλισσα 

της Αιγύπτου Κλεοπάτρα 

εκτιμούσαν ιδιαίτερα τις 

ιαματικές ικανότητες της 

Νεκράς Θάλασσας και 

την επισκέπτονταν συχνά 
 

 

Μη φύγετε από τη χώρα 

χωρίς να πάρετε μαζί σας 

μπαχαρικά από το Αμμάν 

καθώς και καλλυντικά και 

άλατα μπάνιου από τη 

Νεκρά Θάλασσα. 
 

Πιο αρωματική και 

πικάντικη σε σχέση με 

την ελληνική, η 

ιορδανική κουζίνα 

αγαπά πολύ το αρνί, το 

μοσχάρι, το κοτόπουλο 

και καθόλου το χοιρινό. 

Εθνικό πιάτο είναι το 

μανσάφ (αρνί 

μαγειρεμένο σε 

γιαούρτι, σερβιρισμένο 

σε ένα στρώμα από 

πιλάφι με ξηρούς 

καρπούς). 

 

Κoufiah (καφίγια) είναι 

η παραδοσιακή 

μαντίλα που οι Άραβες 

σκέπαζαν το κεφάλι για 

να προστατευθούν 

από την αμμοθύελλα 

και κατόπιν έγινε 

σύμβολο του αγώνα 

των Παλαιστίνιων 

φελάχων. 

 

Η Ιορδανία είναι μια 

χώρα 92.300 τ. χλμ., το 

75% της οποίας είναι 

έρημος. 
 

Η βασίλισσα Ράνια της 

Ιορδανίας γεννήθηκε στο 

Κουβέιτ και είναι 

παλαιστινιακής καταγωγής. 

Έχει σπουδάσει διοίκηση 

επιχειρήσεων σε αμερικανικό 

πανεπιστήμιο στο Κάιρο. 

Μετά τον Πόλεμο του 

Κόλπου βρέθηκε με τους 

γονείς στης στο Αμμάν, 

όπου δούλεψε στη Citibank 

και μετά στην Apple. 

 Η γνωριμία με τον 

Αμπντάλα, που τότε ήταν 

πρίγκιπας της χώρας, έγινε 

σε δείπνο σε φιλικό σπίτι το 

1993. Παντρεύτηκαν πέντε 

μήνες αργότερα. Στην 

πρόταση γάμου ο 

πρίγκιπας, ο οποίος γνώριζε 

την αδυναμία της για τα 

γλυκά, της προσέφερε ένα 

σοκολατάκι... 

Η βασίλισσα Ράνια 

ασχολείται ενεργά με την 

εκπαίδευση των νέων, τον 

τουρισμό, το Προσφυγικό 

και γενικώς έχει προσφέρει 

τα μέγιστα στο προφίλ της 

χώρας. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Αμμάν  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την 

πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν, μια 

μεγαλούπολη της Μέσης Ανατολής με έντονα τα 

σημάδια της ιστορίας της που φτάνει μέχρι τα βιβλικά 

χρόνια. Είναι μια πόλη που σφύζει από ζωή, γεμάτη 

χρώματα, ήχους και αντιθέσεις. Άφιξη, μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Αμμάν (ξενάγηση πόλης) – Γέρασα – 

Κάστρο Αλτζούν – Αμμάν   

Σήμερα το πρωί θα ξεναγηθούμε στα σημαντικότερα 

αξιοθέατα του Αμμάν: στο Αρχαίο Ρωμαϊκό Θέατρο 

(χωρητικότητας 6.000 θεατών), στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο όπου φιλοξενούνται ευρήματα όλων των 

εποχών και στην Ελληνιστική Ακρόπολη, χτισμένη στον 

Αλ Κάλα, τον ψηλότερο λόφο της πόλης με την 

πανοραμική θέα, που κάποτε φιλοξενούσε το 

κολοσσιαίο άγαλμα του Ηρακλή ύψους 10 μ. Πρόκειται 

για ένα ιστορικό σημείο από τα λίγα στο είδος τους, 

καθώς αποτελεί ένα μέρος με συνεχή εγκατοίκηση από 

τη χαλκολιθική περίοδο μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  

Περπατώντας θα αντικρίσουμε ερείπια της ελληνιστικής 

και της ρωμαϊκής περιόδου, κτίρια των πρώτων 

ισλαμικών δυναστειών, καθώς και υπόσκαφους 

χώρους της προϊστορικής περιόδου. Μετά τη γνωριμία 

μας με την ιστορική κοιτίδα της πόλης, θα βγούμε έξω 

από το Αμμάν και θα κατευθυνθούμε προς τα βόρεια. 

Εκεί το τοπίο αλλάζει, γίνεται πιο πράσινο και φιλόξενο. 

Θα προχωρήσουμε προς τη Γέρασα (Jerash), την 

«Αντιόχεια επί Χρυσορρόη ποταμώ», που 

ανακαλύφθηκε το 1806 θαμμένη κάτω από την άμμο. 

Ο πλούτος της ήταν τόσο μεγάλος που ονομάστηκε 

«Πομπηία της Μέσης Ανατολής». Εκεί θα ξεναγηθούμε 

στον αρχαιολογικό της χώρο που φιλοξενεί δύο 

θέατρα, τους ναούς της Αρτέμιδος και του Δία, την 

Αψίδα του Αδριανού, την εμβληματική οβάλ πλατεία, το 

Νυμφαίο και την κεντρική οδό «cardo maximus», με τις 

διακοσμητικές κιονοστοιχίες, τα «τετράπυλα», τις κόγχες 

και το υπέροχο ρωμαϊκό οδόστρωμα.  

Συνεχίζουμε για μια πρώτη γνωριμία με τα κάστρα της 

Ιορδανίας. Ερχόμαστε στo κάστρo Αλτζούν, λίγο 

βορειότερα από τη Γέρασα, κάστρο του 12ου αιώνα. 

Διανυκτέρευση στο Αμμάν.  

  

Αμμάν 

Γέρασα 

Κάστρο Αλτζούν 



 

 
 

 

  

3η ημέρα: Αμμάν – Μάνταμπα – Όρος Νεμπό - 

Βηθανία – Πέτρα   

Πρωινή αναχώρηση για τη Μάνταμπα, το 

σημαντικότερο χριστιανικό κέντρο της Ιορδανίας με 

τον ορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου με το 

μοναδικό στο είδος του ψηφιδωτό δάπεδο. Εδώ 

σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων Τόπων που 
φιλοτεχνήθηκε με αμέτρητες ψηφίδες και καλλιτεχνική 

φροντίδα στα μέσα του 6ου αιώνα μ.Χ.  

Πάνω στο ψηφιδωτό, μπορούμε να διακρίνουμε, 
γραμμένα στα ελληνικά, όλα τα ιερά προσκυνήματα 

που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας, των 

Αγίων Τόπων και της Αιγύπτου. Η ίδια η πόλη της 

Μάνταμπα είναι γνωστή μέχρι σήμερα για τους 

τεχνίτες της που ασχολούνται με την κατασκευή 

ψηφιδωτών.  

Επόμενος σταθμός μας το Όρος Νεμπό, το μέρος 

όπου στάθηκε ο Μωυσής και κοίταξε πέρα από την 

ιερή γη και τη Νεκρά Θάλασσα. Θα επισκεφτούμε τη 

φραγκισκανική εκκλησία όπου πιστεύεται ότι 

βρίσκεται ο τάφος του Μωυσή. Δεν πρόκειται όμως 

για μια απλή εκκλησία: ένα ιδιαίτερο μείγμα 

αρχιτεκτονικής που αναδεικνύει τα ερείπια και τα 

ψηφιδωτά μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής και μια 

μοντέρνα ένθετη κατασκευή που εξυπηρετεί τις 

σημερινές λατρευτικές ανάγκες.  

Από τον περίβολο της εκκλησίας, θα έχουμε την 

ευκαιρία να ατενίσουμε την καταπληκτική θέα προς 

την Κοιλάδα του Ιορδάνη, τον ποταμό Ιορδάνη και τη 

Νεκρά Θάλασσα. Επόμενος σταθμός μας η Βηθανία, 

πέρα από τον Ιορδάνη, ένας σημαντικός 

θρησκευτικός χώρος για τους χριστιανούς, καθώς 

εκεί βαφτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον 

Βαπτιστή. Μέσα στο ερημικό τοπίο της κοιλάδας του 

Ιορδάνη, θα περπατήσουμε σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο μονοπάτι για να φτάσουμε στην κοίτη 

του ποταμού όπου βρίσκεται και ελληνορθόδοξη 

εκκλησία.  

Θα σταθούμε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το 

αντίστοιχο σημείο βαπτίσματος που βρίσκεται στο 

Ισραήλ, ακριβώς απέναντί μας.  Ξεκινούμε μια 

όμορφη διαδρομή προς το Νότο, με προορισμό την 

Πέτρα, που αποτελεί τον πιο εντυπωσιακό 

αρχαιολογικό χώρο της Μέσης Ανατολής μετά από 

τις πυραμίδες της Αιγύπτου. Από το 1985 η «ρόδινη 

πόλη της ερήμου» περιλαμβάνεται στον Κατάλογο 

Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 

Αμμάν 

Όρος Νεμπό 

Η θέα στην Γη της Επαγγελίας 

Ψηφιδωτό στη Μάνταμπα 



 

 
 

 

  

4η ημέρα: Πέτρα – Μικρή Πέτρα – Ουάντι Ραμ   

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 φυσικό οχυρό, που φωλιάζει καλά 

προφυλαγμένο σε ένα λεκανοπέδιο περιστοιχισμένο 

από βουνά και με μόνη δίοδο πρόσβασης ένα 

φαράγγι. Κατέχοντας σημαντική θέση στο δρόμο 

των μπαχαρικών, υπήρξε σταθμός καραβανιών στη 

διαδρομή τους από τη Δαμασκό προς την Άκαμπα. 

Η επίσκεψή μας στον εξωπραγματικό αυτό χώρο 
κυριολεκτικά θα μας συγκλονίσει!!!  

Καθώς το φαράγγι μάς οδηγεί στο επιβλητικό 

Θησαυροφυλάκιο συνειδητοποιούμε πως ό,τι έχουμε 

ακούσει για το μέρος αυτό ωχριά μπροστά στο 

προσωπικό βίωμα του καθενός! Θα περπατήσουμε 

λοιπόν στον δρόμο των προσόψεων, τους 

Βασιλικούς Τάφους, το θέατρο, τη βασιλική και τον 

Βυζαντινό καθεδρικό ναό καθώς και στη ρωμαϊκή  

πλευρά της Πέτρας, με τους κίονες, το τέμενος, τον 

ναό του φτερωτού λιονταριού και την ναό της Κόρης 

του Φαραώ. 

Συνεχίζουμε για την Al Beidha ή, όπως είναι πιο 

γνωστή, «Μικρή Πέτρα». Θα μπούμε στην περιοχή 

μέσω ενός στενού φαραγγιού αποκαλούμενου Siq 

Al-Barid. Το όνομά του σημαίνει «κρύο» και 

αναφέρεται στις συνθήκες δροσιάς που επικρατούν 

εκεί, καθώς οι υψηλοί τοίχοι αποτρέπουν το φως του 

ήλιου από την είσοδο του φαραγγιού και τη 

θέρμανσή του. Η Μικρή Πέτρα θεωρείται ένα 

σημαντικό προάστιο της Πέτρας, για τους 

εμπορικούς δρόμους στο Βορρά. Όπως και στην 

Πέτρα, τα κτίρια είναι εντυπωσιακά. Θα δούμε 

αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και δεξαμενές. 

Σε κάποια κτίρια μπορείτε να βρείτε τα υπολείμματα 

των χρωματισμένων νωπογραφιών με πουλιά, 

σταφύλια και λουλούδια, που χρονολογούνται από 

τον 1ο αιώνα μ.Χ.  

Η Μικρή Πέτρα είναι μια συνέχεια, όχι αμελητέα, της 

κεντρικής πολιτείας των Ναβαταίων. Ένα ακόμα 

πανέμορφο φαράγγι με πάμπολες λαξευμένες 

εισόδους και μνημειακές κατασκευές, με στέρνες, 

μοναδικές τοιχογραφίες και υπέροχα βραχώδη τοπία. 

Είναι ένα απαραίτητο πέρασμα και συμπλήρωμα που 

άλλωστε αποτελεί τμήμα του ίδιου βραχώδους 

συμπλέγματος της Πέτρας. Κατόπιν θα 

κατευθυνθούμε στην Έρημο Ουάντι Ραμ. Ο θρίαμβος 

της φύσης, που σαν ένας σουρεαλιστής γλύπτης έχει 

Πέτρα 

Πέτρα 

Πέτρα 

Πέτρα 



 

 
 

 

 

 

 

  

δημιουργήσει αυτό το πανόραμα, αιχμαλωτίζει τον 

επισκέπτη, όπως μάγεψε και το Λόρενς της Αραβίας. 

Εδώ ζουν απομονωμένοι οι βεδουίνοι σε μεγάλες 

μαύρες ή καφέ τέντες φτιαγμένες από κατσικίσιο 

μαλλί. Άφιξη σε παραδοσιακό καταυλισμό 

Βεδουίνων, τακτοποίηση σε ειδικά διαμορφωμένες 

πολύ ωραίες σκηνές, παραδοσιακό δείπνο και 

διανυκτέρευση κάτω από τον μαγευτικό έναστρο 

ουρανό της ερήμου. 

 

5η ημέρα: Ουάντι Ραμ (4x4) – Άκαμπα  

Σήμερα μας περιμένει μια μοναδική εμπειρία: η 

επίσκεψή μας με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα μέσα 

στην Έρημο του Ουάντι Ραμ, την «Κοιλάδα του 

Φεγγαριού», με την πολύχρωμη άμμο και τα βουνά 

από γρανίτη σμιλεμένα από τον καυτό ήλιο και τον 

παγωμένο αέρα. Επόμενός μας προορισμός η 

Άκαμπα, παραθαλάσσιο θέρετρο της Νότιας 

Ιορδανίας στο μυχό του ομώνυμου κόλπου της 

Ερυθράς Θάλασσας.  Είναι γνωστή για τις αμμώδεις 

παραλίες της και τα πολυτελή της ξενοδοχεία και 

προσελκύει πολλούς τουρίστες. Ιδανική για θαλάσσια 

σπορ, χαλάρωση και ξεγνοιασιά. Απολαύστε τον 

κόλπο της Άκαμπα ή Κόλπο του Εϊλάτ, στο βόρειο 

άκρο  της Ερυθράς Θάλασσας, έχει μήκος 150 χλμ., 

πλάτος 20 χλμ. και βάθος 1.828 μ. Βρέχει τις ακτές της 

Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας και 

της Αιγύπτου στη χερσόνησο του Σινά. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

6η ημέρα: Άκαμπα – Νεκρά Θάλασσα         

Πρωινή αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα, που 

μοιράζεται ανάμεσα σε Ιορδανία και Ισραήλ και είναι 

423 μέτρα κάτω από το επίπεδο της θάλασσας - το 

χαμηλότερο δηλαδή σημείο της επιφανείας της Γης. 

Αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα φαινόμενα του 

πλανήτη: τρία εκατομμύρια χρόνια πριν, 

παρουσιάστηκε μια μικρή γεωλογική αναταραχή στην 

κοιλάδα του Ιορδάνη, ένα ρήγμα. Μέσα σε αυτό 

έρευσε και συγκεντρώθηκε θαλασσινό νερό 

διαμορφώνοντας έτσι μια μεγάλη ηπειρωτική λίμνη. 

Με την αλμυρότητα του νερού να είναι περίπου 

δεκαπλάσια από αυτή της θάλασσας, καμία μορφή 

ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο νερό της και 

κανένα αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά βάθη 

της, εξ ου και το όνομά της, Νεκρά Θάλασσα. Και 

μόνο το τοπίο του βαθυπέδου αυτού μας 

αιχμαλωτίζει. Ολόγυρά μας ξερά βουνά, ζεστή 

Μικρή Πέτρα 

Ουάντι Ραμ 

Ουάντι Ραμ 

Άκαμπα 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ατμόσφαιρα, ενώ η ανθρώπινη δραστηριότητα 

επικεντρώνεται στον τουρισμό αλλά και την 

εκμετάλλευση των μεταλλικών στοιχείων της αλμυρής 

λίμνης. Η Νεκρά θάλασσα, σαν γεωγραφικός 

προορισμός είναι ένα από τα λίγα μέρη στον 

πλανήτη με τόσες φυσικές ιδιαιτερότητες. Άφιξη και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Θα έχετε τη 

δυνατότητα να κολυμπήσετε και να έχετε την εμπειρία 

από τις ιαματικές ιδιότητες που δίνουν στο δέρμα 

όμορφη αίσθηση. Δείτε το βράδυ τα φώτα από τις 

πόλεις του Ισραήλ που βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα 

μακριά μας, πίσω από τους λόφους βρίσκεται η 

Ιερουσαλήμ.  Διανυκτέρευση. 
 

7η ημέρα: Νεκρά Θάλασσα (ελεύθερη ημέρα – 

προαιρετική εκδρομή στο φαράγγι Ουάντι Αλ 

Μουτζίμπ) 

Ελεύθερη ημέρα για να απολαύσουμε αυτό το 

υπερθέαμα που λέγεται Νεκρά Θάλασσα, και να 

ατενίσουμε τον ορίζοντα με χίλιες δυο σκέψεις για το 

πώς και το γιατί αυτού του ασύγκριτου τόπου. 

Για όσους το επιθυμούν, παρέχεται η δυνατότητα 

προαιρετικής εκδρομής στο Ουάντι Αλ Μουτζίμπ 

(κόστος εκδρομής €35-δεν συμπεριλαμβάνεται), ένα 

εντυπωσιακό φαράγγι που όπως και η Νεκρά 

Θάλασσα βρίσκεται κι αυτό κάτω από το επίπεδο της 

θάλασσας, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο του 

στα 410 μέτρα από την επιφάνεια! Μέχρι να φτάσει 

εκεί, στο Αλ Μουτζίμπ σημειώνονται σημαντικές 

υψομετρικές διαφορές, κάτι που κάνει την διάσχιση 

ιδιαίτερη και σχετικά απαιτητική: η καλή φυσική 

κατάσταση είναι απαραίτητη! 

Διανυκτέρευση στη Νεκρά Θάλασσα.  

 

8η ημέρα: Νεκρά Θάλασσα – Αμμάν – Αθήνα   

Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Αμμάν 

και την πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν. 

 

 

 

 

 

Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. 

Το τελικό ενημερωτικό αποστέλλεται 

περίπου 3-5 ημέρες πριν από την 

αναχώρηση. 

Νεκρά Θάλασσα 

Νεκρά Θάλασσα 

Νεκρά Θάλασσα 



 

 
 

** Super Τιμή ** 

για τις 11 πρώτες συμμετοχές 
ΔΩΡΕΑΝ 

Αποκλειστική ταξιδιωτική ασφάλεια του Versus travel με καλύψεις για τον κορωνοϊό πριν 

και μετά το ταξίδι αλλά και για καραντίνα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Νοιώστε απόλυτα προστατευμένοι, όπως σας έχουμε συνηθίσει. 

Ισχύουν όροι και υπάρχουν προϋποθέσεις: Δείτε αναλυτικά στο 

www.versustravel.eu/apolytiprostasia ή στην αρχή του παρόντος προγράμματος 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Στο Versus Travel οι ταξιδιώτες έχουν προκαθορισμένο συνολικό κόστος από την 

αναχώρησή τους. Γι’ αυτό και περιλαμβάνονται στην τελική τιμή:  

Φόροι πόλεων, checkpoints, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά όπου είναι δυνατόν.  

Δεν πληρώνετε τίποτα από αυτά τοπικά, όπως συνήθως συμβαίνει. 

ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

Από Αθήνα  Από Θεσσαλονίκη* Από Λάρνακα **  
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10.06, 12.06, 19.06, 26.06, 01.07, 03.07, 08.07, 10.07, 17.07, 24.07, 

04.09, 11.09, 18.09, 25.09 

€ 689 € 869 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.159 

Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 330 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31.07, 03.08, 07.08, 10.08, 12.08, 19.08, 21.08, 24.08, 28.08, 02.10, 

09.10, 16.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12 

€ 699 € 879 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.169 

Με τους φόρους 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 330 

ΑΝΑΧΩΡΗΣH: 14.08 

€ 729 € 909 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.199 

Με τους φόρους 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23.10, 26.10 

€ 749 € 929 
Παρέχεται έκπτωση -80€ για 

κρατήσεις ΕΩΣ ΚΑΙ 1 μήνα πριν την 

αναχώρηση 

€ 1.219 

Με τους φόρους 

Έως 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις 

Επιβάρυνση μονόκλινου: + € 330 

http://www.versustravel.eu/apolytiprostasia


 

 
 

* Αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη 
H διαφορά στην τιμή οφείλεται στο εσωτερικό εισιτήριο Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 

Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αποφύγετέ το κόστος αυτό μεταβαίνοντας στην Αθήνα με δικά σας μέσα. 

Δεν απαιτούνται  διανυκτερεύσεις στην Αθήνα. 

**Αναχωρήσεις από  Λάρνακα 
Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα η πτήση είναι απευθείας  

και δεν απαιτείται πέρασμα από Αθήνα. 



 

 
 

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ 

ΠΡΙΝ ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ:  

✓ Το διαβατήριό σας θα πρέπει να 

έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ.  

✓ Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό 

σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες 

με τον αριθμό των χωρών που θα 

επισκεφθείτε. 

✓ Το γραφείο μας δεν φέρει καμία 

ευθύνη για οποιοδήποτε 

πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας. 

✓ Οι ταξιδιώτες μη ελληνικής 

υπηκοότητας ή οι κάτοχοι μη 

ελληνικών διαβατηρίων οφείλουν 

να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας στην οποία 

επιθυμούν να ταξιδέψουν, 

προκειμένου να πληροφορηθούν 

τα όποια διαδικαστικά για την 

έκδοση βίζας, εφόσον αυτή 

απαιτείται. Το Versus Travel δεν 

φέρει καμία ευθύνη για τυχόν 

πρόβλημα που ενδεχομένως 

παρουσιαστεί σε κάποιο 

αεροδρόμιο. 

✓ Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά και στην Τουρκία, μπορείτε 

να ταξιδέψετε με αστυνομική 

ταυτότητα νέου τύπου. 

Διευκρινίζουμε ότι αυτό γίνεται 

μόνο με πολιτική ταυτότητα και όχι 

με υπηρεσιακή. Ενημερωθείτε 

σχετικά από το τμήμα πωλήσεων.  

✓ Συμμετοχή στην εκδρομή 

σημαίνει ότι έχετε διαβάσει το 

παρόν πρόγραμμα, το έχετε 

κατανοήσει και συμφωνείτε με τα 

αναγραφόμενα, και ότι 

αναντίρρητα αποδέχεστε τους 

όρους συμμετοχής που 

αναγράφονται στα έντυπά μας και 

στο σάιτ μας στο Ίντερνετ. Αν 

θέλετε να διαβάσετε τους όρους 

συμμετοχής, παρακαλούμε 

ζητήστε να σας αποσταλούν. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης. 

➢ Ξενοδοχεία 5*, επιλεγμένα και δοκιμασμένα, που 

σίγουρα θα σας ικανοποιήσουν (δεν υπάρχουν 

επιλογές ξενοδοχείων, καθώς όλοι οι ταξιδιώτες μας 

διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο. Έχουμε επιλέξει 

αποκλειστικά ξενοδοχεία 5* που θα ικανοποιήσουν 

τους ταξιδιώτες μας). Στο Ουάντι Ραμ lodge 

πολυτελείας με σκηνές στην έρημο. 

➢ Ημιδιατροφή. 

➢ Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, είσοδοι, όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα (στην κοιλάδα Ουάντι 

Ραμ: ειδικά διαμορφωμένα οχήματα με καρότσα). 

➢ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

➢ Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά 

Versus Travel. 

 

Αναχωρήσεις από Κύπρο 

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαμβάνονται οι 

φόροι, ο επίναυλος καυσίμων, τα φιλοδωρήματα, οι 

μετακινήσεις από/προς το αεροδρόμιο, τα αχθοφορικά 

(όπου είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον 

ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε μας τι 

περιλαμβάνει). 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  

(μόνο για Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 

Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα και 

επιπλέον ασφάλεια ατυχήματος, απώλειας αποσκευών και 

έξτρα καλύψεων (ενημερωθείτε από το τμήμα κρατήσεων), 

τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. 

Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήματος, απώλειας 

αποσκευών, δαπάνες επαναπατρισμού λόγω ατυχήματος 

ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω 

ατυχήματος, δαπάνες για έξοδα επίσκεψης συγγενούς στο 

εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην 

Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα 

καλύψεων όπως ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές 

δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.α.). Ζητήστε 

πληροφορίες από το τμήμα κρατήσεων για την ακριβή 

περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε μια 

κάλυψη και τους όρους των καλύψεων για αποφυγή 

παρεξηγήσεων: 420€ 

 



 

 
 

 Πώς γίνεται η κράτησή σας  

Η κράτησή σας πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά 

στο www.versustravel.eu, είτε στα γραφεία μας 

τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, με τα πλήρη 

στοιχεία σας (διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα, 

τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).  

 

Το e-mail σας είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό, 

γιατί μας δίνεται η δυνατότητα να σας στέλνουμε 

μικρά ή μεγάλα μυστικά προετοιμασίας που έχουμε 

εδώ και χρόνια συλλέξει.  

 

Με την κράτησή σας προσκομίστε στο e-mail του 

ταξιδιωτικού σας σύμβουλου ή με φυσική παρουσία 

στα γραφεία μας φωτοτυπία του διαβατηρίου σας 

και τη σύμβαση ταξιδιού υπογεγραμμένη. Χωρίς 

αυτά δεν είναι έγκυρη η κράτησή σας και δεν είναι 

δυνατή η ασφάλεια της προκαταβολής που 

περιλαμβάνει το Versus στα προγράμματά του.  

Σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε το φαξ για 

την αποστολή του διαβατηρίου σας, μια και δεν είναι 

ευκρινή όλα τα πεδία του.  

 

Η οριστικοποίηση της κράτησής σας, καθώς και 

των εκάστοτε προσφορών μας, γίνεται με κατάθεση 

της προκαταβολής (πρέπει να έχει προηγηθεί η 

δήλωση συμμετοχής σας). Η προκαταβολή για το 

συγκεκριμένο ταξίδι ορίζεται στα 400€.  

 

Σας παρακαλούμε δηλώστε ως αιτιολογία της 

κατάθεσης το ονοματεπώνυμο ενός από τα άτομα 

που ταξιδεύει, έτσι ώστε το ποσό να αντιστοιχιστεί 

στη δική σας κράτηση.    

 

Πληρωμές μπορούν να γίνονται και στα γραφεία 

μας με μετρητά ή με πιστωτικές κάρτες. Στην 

περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, για την 

προκαταβολή η χρέωση αυτής γίνεται εφάπαξ.  

 

12-18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί και με 12-18 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, με χρήση πιστωτικής κάρτας 

(Πρόγραμμα έως 18 άτοκες δόσεις για ταξίδια 

κόστους άνω των 2.500€, συμπεριλαμβανομένων 

των φόρων. Για ποσά μικρότερα των 2.500€ γίνονται 

μέχρι και 12 άτοκες δόσεις). Ενημερωθείτε έγκαιρα 

από τον ταξιδιωτικό σας σύμβουλο για τις 

πιστωτικές κάρτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα άτοκων δόσεων και ελέγχετε με την 

τράπεζά σας το ημερήσιο πιστωτικό όριο 

συναλλαγών της κάρτας σας.  

Πληρωμές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν 

και ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας μια ειδική αίτηση 

που μπορούμε να σας αποστείλουμε.  

Αριθμοί  

λογαριασμών καταθέσεων 

ALPHABANK:  

126 00 23 20 0026 60 

iban: GR82 0140 1260 1260 0232 0002 

660 

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  

702 48 48 96 95 

iban: GR08 0110 7020 0000 702 4848 

9695 

EUROBANK:  

0026 0059 49 0200 45 55 61  

iban: GR120 2600 59 0000 4902 0045 

5561 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:  

5102 - 071578 – 793 

iban: GR65 0172 1020 0051 0207 1578 

793 

Όλα εμφανίζουν την επωνυμία Versus 

Travel 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν από την 

κατάθεση της προκαταβολής σας, με 

σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας 

και στη συνέχεια το ποσό της 

κατάθεσής σας στο φάκελό σας. 

Παρακαλούμε μην παραλείψετε να μας 

ενημερώσετε. 

Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας 

σας, παρακαλούμε ελέγχετε το ημερήσιο 

πιστωτικό όριο συναλλαγών των 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών 

σας, πριν προβείτε στην όποια 

συναλλαγή με το Versus Travel. 

http://www.versustravel.eu/


 

 
 

ΔΩΡΕΑΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ VERSUS 

Το Versus Travel, προσπαθώντας να καλύψει το κενό της ελληνικής αγοράς σε ταξιδιωτικούς 

οδηγούς στην ελληνική γλώσσα για τις χώρες που επισκέπτεται, εγκαινιάζει την έκδοση μιας 

σειράς ποιοτικών ταξιδιωτικών βιβλίων-οδηγών (προϊόν της μεγάλης μας ταξιδιωτικής εμπειρίας), 

που προσφέρονται δωρεάν στους ταξιδιώτες της κάθε εκδρομής. 

 

 

  



 

 
 

Ο διαφορετικός κόσμος του Versus 

Οι καινοτομίες που ανέτρεψαν τα ταξιδιωτικά δεδομένα 

Το ταξίδι είναι ένας άλλος τρόπος για να βλέπουμε τα πράγματα. Αλλάζουμε μέσα μας όταν 

ταξιδεύουμε, όταν αλλάζουν οι γεωγραφικές μας συντεταγμένες.  

Ενάντια στην απλώς διεκπεραιωτική αντίληψη της ελληνικής αγοράς, το Versus Travel έχει 

εισαγάγει πρωτοποριακές υπηρεσίες και παροχές, επενδύσεις που επιστρέφουν σε εσάς. Μερικές 

από αυτές αναδεικνύουν τον διαφορετικό κόσμο του Versus και είναι καινοτόμες και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

 Πάντα υπό την προστασία μας  

• Ταξιδιωτικοί οδηγοί στα Ελληνικά, από τις εκδόσεις του Versus, δωρεάν για τους 

ταξιδιώτες μας – κάτι που έλειπε από την ελληνική αγορά.  

 Πρόκειται για ταξιδιωτικούς οδηγούς που αφορούν όλους τους εξωτικούς και ευρωπαϊκούς 

προορισμούς. Εσωκλείουμε σε αυτούς τη γνώση μας στους προορισμούς, το μεράκι μας και την 

επιθυμία μας να απολαμβάνει ο ταξιδιώτης αυτά που του αξίζουν.  

• Versus Club, η πρώτη ταξιδιωτική λέσχη στην Ελλάδα, μια πρωτοποριακή ιδέα του Versus 

που εδώ και περίπου μία δεκαετία αποτελεί το ταξιδιωτικό στέκι της Αθήνας (Καραγεώργη 

Σερβίας 4, Σύνταγμα, 7ος όροφος). Δωρεάν συμμετοχή.  

Μια μικρή θεατρική σκηνή, με σκηνικά αλλά και πολυδιάστατες εκδηλώσεις γενικού 

ενδιαφέροντος, που ξεφεύγουν πολύ από το πλαίσιο της στεγνής παρουσίασης ενός 

προορισμού με εμπορικό σκοπό.  

Το Versus Club, με ιδιαίτερες θεματικές βραδιές και επιπλέον γεύσεις και μουσικές, απογειώνει τη 

διάθεση, ιχνηλατώντας νοερά το ελληνικό και παγκόσμιο ανάγλυφο, με προσκεκλημένους 

δημοσιογράφους, συγγραφείς, εισηγητές από τον χώρο των τεχνών, των επιστημών και των 

γραμμάτων, ηθοποιούς, καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και αντιπροσώπους πρεσβειών. 

Στο Versus Club αποδεικνύονται η αγάπη και η φροντίδα του Versus, μέσα από την «ταξιδιωτική 

σκηνή της Τετάρτης», όπου γινόμαστε όλοι μια παρέα. Οι βραδιές είναι δωρεάν για τους 

ταξιδιώτες και κλείνουν με κρασάκι και κουβεντούλα, με θέα την Ακρόπολη, σε ένα lounge bar 

αεροδρομίου που έχουμε διαμορφώσει (απαραίτητη δήλωση συμμετοχής). Δείτε τες στο 

versustravel.eu.  

Σας περιμένουμε... 

• Μεγάλες εκδηλώσεις, προσφορά του Versus Travel  

Πραγματοποίηση μεγάλων εκδηλώσεων, μοναδικών για τον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, 

που μας έφεραν πιο κοντά και μας χάρισαν στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε (ίδρυση του 

Versus Club – εκδήλωση στο Ledra Marriott, 15 χρόνια του Versus – εκδήλωση στο περιστύλιο του 

Ζαππείου Μεγάρου, ίδρυση του Versus Travel στη Θεσσαλονίκη – εκδήλωση στο ξενοδοχείο «Porto 

Palace», 20 χρόνια Versus – εκδήλωση-πάρτι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκδήλωση-

παράσταση στο «Παλλάς» με τον αξεπέραστο Γιάννη Ζουγανέλη). Για εμάς ο ταξιδιώτης είναι στο 

κέντρο του ενδιαφέροντος και της αγάπης μας. 

• Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια και παροχές υγείας  

Το Versus Travel ασφαλίζει τους ταξιδιώτες του με επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια ατυχήματος και 

άλλων καλύψεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και της προκαταβολής σας σε περίπτωση 

που δεν καταφέρετε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας. Αυτή είναι μια ασφάλεια επιπλέον της 

ασφάλειας αστικής ευθύνης που όλα τα τουριστικά γραφεία είναι υποχρεωμένα να παρέχουν. 

Είναι ταξιδιωτική ασφάλεια που την περιλαμβάνουμε στην τελική τιμή χωρίς επιπλέον χρέωση. 

Ζητήστε μας το έγγραφο που αναφέρει τις περιπτώσεις τις οποίες καλύπτει.  

• Άτοκες δόσεις  



 

 
 

Το ταξιδιωτικό σας όνειρο γίνεται ακόμα πιο προσιτό με τη δυνατότητα αποπληρωμής όλων των 

ταξιδιών μας με άτοκες δόσεις (έως και 18).  

• Versus gifts και απασχόληση στο αεροπλάνο  

1. Travel kit εκδόσεως Versus, με sudoku, σταυρόλεξα, παιχνίδια γνώσεων, λογικής και 

παρατηρητικότητας, για να περνάει ευχάριστα η ώρα σας κατά τη διάρκεια της πτήσης 

σας. 

2. Νέα μοντέρνα tags πολυτελείας, που δεν θα τα αποχωρίζεστε από τα ταξίδια σας. 

3. Στυλό. 

 

• Ενημερωτικές συγκεντρώσεις πριν από κάθε εκδρομή – Versus Live 

Στα κεντρικά μας γραφεία στο Σύνταγμα, Φιλελλήνων 7, πραγματοποιούνται οι ενημερωτικές 

συγκεντρώσεις πριν από την αναχώρηση κάθε εκδρομής. Εκεί οι ταξιδιώτες συναντούν τον 

αρχηγό τους, ο οποίος τους δίνει «κατευθυντήριες οδηγίες». Επιπλέον, μέσω του συστήματος 

Versus Live μπορούν και οι ταξιδιώτες της Περιφέρειας και της Κύπρου να παρακολουθούν τις 

συγκεντρώσεις αυτές μέσα από τον υπολογιστή τους.  

• Πρακτικές οδηγίες και συμβουλές – Μυστικά χρόνων στη διάθεσή σας  

Έπειτα από εμπειρία πολλών χρόνων έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μυστικά και 

συμβουλές για την καλύτερη προετοιμασία σας, άρα και απόλαυση του ταξιδιού σας, σε ειδικό 

φυλλάδιο που μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. Το Versus Travel δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του. 

 

Το ταξίδι με το Versus – Μια διαφορετική αντίληψη 

Εξασφαλισμένες αναχωρήσεις  

...εσείς θα το ρισκάρετε; 

Το Versus Travel έχει εξασφαλίσει και προπληρώσει χιλιάδες θέσεις, πάντα με τις καλύτερες 

εταιρείες και πτήσεις, με αποτέλεσμα όχι μόνο την καλύτερη τιμή για εσάς, αλλά και 

εξασφαλισμένες αναχωρήσεις. Οι ταξιδιώτες λένε πως «αν μια εκδρομή δεν πραγματοποιηθεί στο 

Versus Travel, δεν πραγματοποιείται πουθενά». Με τη μεγάλη συμμετοχή, την αγάπη και τη στήριξη 

των φίλων του το Versus Travel έχει τα μικρότερα ποσοστά ακύρωσης εκδρομών. Αν δεν θέλετε να 

βιώσετε απογοητεύσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής, που θέτουν σε κίνδυνο τις διακοπές 

σας, επιλέξτε ένα από τα ταξίδια μας και απλώς ετοιμάστε βαλίτσες… 

«Διαβασμένοι» αρχηγοί 

Ο σωστός αρχηγός δίνει προστιθέμενη αξία σε ένα ήδη καλά οργανωμένο ταξίδι. Είναι αυτός που 

μαζί με το εμπεριστατωμένο πρόγραμμα θα σας μυήσει στα μυστικά του προορισμού. Αν δεν 

θέλετε ο αρχηγός σας να παραμένει αμίλητος σε μια γωνιά ή εσείς να ξέρετε περισσότερα από 

αυτόν, επιλέξτε ένα ταξίδι του Versus Travel. Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι το Versus έχει την πιο 

εξειδικευμένη ομάδα Ελλήνων αρχηγών. Εσείς γιατί να το ρισκάρετε; 

Τα προγράμματά μας – Αποκλειστικές εμπειρίες ζωής – Επιτόπια έρευνα – Διεύρυνση 

προορισμών  

Διαβάστε προσεκτικά την παράγραφο «Η διαφορετικότητα του Versus» που υπάρχει σε κάθε ταξίδι, 

για να βρείτε μερικά από τα στοιχεία που κάνουν το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστό. Ενάντια στο 

πνεύμα των περικοπών των ημερών, το Versus προσφέρει πλουσιοπάροχα προγράμματα, 

δίνοντας έμφαση σε ουσιαστικές εμπειρίες που θα συντροφεύουν τη ζωή σας. Δεν αρκούμαστε 

στο να χαράσσουμε γραμμές στον χάρτη, θέλουμε να τις διερευνούμε προσωπικά. Ταξιδεύουμε 

συνεχώς, ελέγχουμε μόνοι μας τα ξενοδοχεία και τις υπηρεσίες σε σημεία που δεν τα βάζει ο νους 

σας και δεν καταφεύγουμε στην εύκολη οδό αναζήτησης πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο 

από το Ίντερνετ. Εντάσσουμε έτσι ό,τι πιο καινούργιο και ενδιαφέρον έχει ένας τόπος, 

διαμορφώνοντας μία από τις πιο εξειδικευμένες συλλογές ταξιδιών στον ευρωπαϊκό χώρο, 



 

 
 

μεγαλύτερη ακόμα και από διοργανωτές ταξιδιών μεγάλων πληθυσμιακά ευρωπαϊκών χωρών. 

Από τα λουλουδένια χαλιά του Καθολικού Πάσχα στη Γουατεμάλα μέχρι μια διανυκτέρευση κάτω 

από τα αστέρια στην Ιορδανία προσφέρουμε διαρκώς εμπειρίες ζωής που θα βρείτε μόνο στο 

Versus! 

Ολοκληρωμένο κόστος, πληρωτέο εδώ 

Όχι κρυμμένα κόστη, όχι υποχρεωτικές πληρωμές εκτός Ελλάδας ή Κύπρου (εκτός ελαχίστων 

αναγκαστικών εξαιρέσεων), όχι προαιρετικές εκδρομές και κενές ημέρες (εκτός από τις 

αναγκαστικές ελεύθερες ημέρες κατά την επίσκεψη πόλεων). Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται 

φόροι, φιλοδωρήματα, και χρεώσεις αποσκευών (όπου υπάρχουν), φόροι ξενοδοχείων και 

πόλεων. Τίποτε από αυτά δεν πληρώνεται τοπικά. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι σας.  

Οι πιο ανταγωνιστικές τιμές  

Πολεμάμε με πάθος για την πιο ανταγωνιστική τιμή. Αυτό το οφείλουμε στους ταξιδιώτες μας, 

λόγω της τεράστιας συμμετοχής τους στα ταξίδια μας, που γίνεται και η διαπραγματευτική μας 

δύναμη για τις αεροπορικές εταιρείες και τους τοπικούς προμηθευτές. Θα διαπιστώσετε ότι πολλές 

φορές οι τιμές μας για τα ίδια ταξίδια μειώνονται (πάντα με τις ποιοτικότερες υπηρεσίες). Εμείς δεν 

«κουτσουρεύουμε» τα προγράμματά μας προκειμένου να έχουμε καλύτερες τιμές, όπως 

προστάζει η «νέα μόδα». Επιλέξαμε τον άλλο δρόμο: πλουσιότερα προγράμματα και καλύτερες 

τιμές. Έτσι έχουμε συνηθίσει και έτσι πράττουμε. 

 Exploring The World Secret Treasures  

Οι ταξιδιώτες γνωρίζουν ότι στο Versus Travel θα βρουν πρωτοποριακά, σπάνια ταξίδια στους 

κρυμμένους θησαυρούς του πλανήτη μας, σε προορισμούς που πρώτη φορά 

πραγματοποιούνται, στα τελευταία σύνορα του κόσμου μας, σε πανάρχαιους πολιτισμούς, σε 

απομονωμένες φυλές, στα φυσικά θαύματα του πλανήτη μας αλλά και σε μυστήρια για τα οποία 

αξίζει να ταξιδέψουμε. Το Versus Travel έκανε προσιτό το εξωτικό ταξίδι στον Έλληνα ταξιδιώτη, 

αλλά παράλληλα καθιέρωσε το πολιτιστικό εξειδικευμένο ταξίδι στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη.  

Χαλαρώστε & απολαύστε το ταξίδι σας 

Είστε στα χέρια του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του… 

20 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες ευχαριστημένοι ταξιδιώτες 

Πάθος για ποιότητα υπηρεσιών και σωστά οργανωμένα ταξίδια που δημιουργούν χιλιάδες 

ευχαριστημένους ταξιδιώτες. Δείτε τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών στο σάιτ μας. 

Η μεγαλύτερη ταξιδιωτική παρέα, η ασφάλεια και το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus Travel 

Οι ταξιδιώτες έχουν την ασφάλεια και τη φροντίδα του Versus, που θα μεριμνήσει για ό,τι 

απρόβλεπτο και αν συμβεί – κάτι που το έχει αποδείξει αμέτρητες φορές. Πάνω από όλα, όμως, οι 

ταξιδιώτες νιώθουν σε κάθε επαφή μαζί μας το ανθρώπινο πρόσωπο του Versus. Τίποτα εδώ δεν 

είναι στημένο, ούτε εμπορευματοποιημένο. Τα πάντα πηγάζουν από γνήσιο μεράκι και αληθινή 

κατάθεση ψυχής. Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι, οι πιο έμπειροι και εξειδικευμένοι της ελληνικής 

αγοράς, είναι δίπλα σας, με έμπειρες προτάσεις σε κάθε απορία και ανάγκη σας.  

 

Πρώτοι με διαφορά – Υπηρεσίες με διεθνείς αναγνωρίσεις 

Το Versus Travel είναι με χειροπιαστά νούμερα ο πρώτος και με μεγάλη διαφορά tour operator της 

ελληνικής αγοράς. Αυτό πιστοποιούν οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις μας από την Qatar Airways, 

την Iberia, τη Hatta, αλλά και από πρωτιές σε πολλές αεροπορικές εταιρείες, όπως στη Lufthansa, 

στη Swiss Airways, στην Air France, στην KLM, στην British Airways, στην Turkish Airlines, καθώς και 

από πολλούς τουριστικούς οργανισμούς διαφόρων χωρών, όπως του Περού, της Κίνας, της 

Ινδίας, του Βιετνάμ κ.ά.  

Ενημερωμένο σάιτ στο Ίντερνετ – Κρατήσεις online  



 

 
 

Αναπτύξαμε πρωτοποριακό, πλούσιο, ενημερωτικό σάιτ και σύστημα online κρατήσεων στο 

Ίντερνετ για κρατήσεις με επιπλέον έκπτωση 24 ώρες το 24ωρο.  

➢ Εξειδικευμένα τμήματα  

Το Versus Travel διαθέτει εξειδικευμένα τμήματα  

• για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Βόρεια και 

Νότια Αμερική, Αυστραλία - Ωκεανία, πολικές περιοχές),  

• για ταξίδια στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή: το ιδιαίτερο τμήμα Mediterraneo Plus,  

• για ταξίδια στην Ελλάδα με τις καινοτόμες δημοφιλείς διαδρομές του Versus στη χώρα 

μας, 

• για κρουαζιέρες με τα πιο έμπειρα στελέχη της αγοράς,  

• για γαμήλια ταξίδια: το τμήμα Versus Romantic, 

• για εξερευνητικά ταξίδια και ειδικές αποστολές: το τμήμα Exploring the World, 

• για επαγγελματικά, εταιρικά ταξίδια κινήτρων, ταξίδια συλλόγων: το τμήμα Versus 

Business, 

• για «πολυτελή» ταξίδια: το τμήμα Versus Exclusive,  

• για θεματικά ταξίδια πολιτισμού, γεύσης αλλά και περιπέτειας.  

 

Από το πιο κοντινό και οικείο αιγαιοπελαγίτικο νησί έως την κρουαζιέρα στην Ανταρκτική η 

εταιρεία μας καλύπτει με επιτυχία όλο το φάσμα των τουριστικών υπηρεσιών.  

VERSUS TRAVEL 

Καλώς ήρθατε στον πλανήτη μας 

«Η ζωή είναι στιγμές…  

Για τις πιο ταξιδιάρικες από αυτές επιλέγετε το Versus Travel.  

Σας ευχαριστούμε! Εμείς θα συνεχίζουμε να ανοίγουμε δρόμους για εσάς, όπως σας αξίζει» 

Ευάγγελος Π. Κατσιμίχας  

 

 

 

 

Μαζί γνωρίζουμε τη γη, μαζί σχεδιάζουμε το ταξίδι! 

 


