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 Ζήστε την απόλυτη εμπειρία της διανυκτέρευσης κάτω από τα αστέρια στην 

έρημο του Ουάντι Ραμ 

 

 Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία σε όλες τις πόλεις 

 

 Διαμονή στο υπερπολυτελές 5*lux ξενοδοχείο KEMPINSKI στο Αμμάν  

 

 Διαμονή στη Νεκρά Θάλασσα, όχι απλό πέρασμα 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  
 

Χριστούγεννα: 22/12, 23/12 

Πρωτοχρονιά: 29/12, 30/12 

Θεοφάνεια: 05/01  
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+ 45 Χρόνια Ειδικοί στις Αραβικές Χώρες! 

 

+ Έμπειροι αρχηγοί/ξεναγοί γνώστες της κουλτούρας! 

 

+ Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία και στα υπερπολυτελή ξενοδοχεία Kempinksi στο 

Αμμάν και Movenpick στη Νεκρά Θάλασσα και όχι σε άλλα δήθεν 5* ξενοδοχεία! 

 

+ Διαμονή στη Νεκρά Θάλασσα και όχι απλό πέρασμα ή μονοήμερη εκδρομή 

 

+ Διαμονή σε deluxe camp στην έρημο του Ουάντι Ραμ 

 

+ Επίσκεψη στη Βηθανία, εκεί όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς από τον Ιωάννη τον 

Βαπτιστή 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γιατί με Pyramis Travel στην Ιορδανία ! 

 
 

Αμμάν: Kempinski 

 

Πέτρα: Mövenpick Nabatean Castle/ Hayat Zaman 

 

Ουάντι Ραμ: Sharah Luxury Camp  

 

Άκαμπα: Mövenpick Resort 

 

Νεκρά Θάλασσα: Mövenpick Resort 

 

Τα 5* ξενοδοχεία μας! 

https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/dead-sea/resort-dead-sea/overview/


3 

 

 
 

 

 

 

 

 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Διαβατήριο : Απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου νέου τύπου, το οποίο εκδίδεται από το τοπικό 

αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένετε. Σε περίπτωση που ήδη έχετε στη κατοχή σας 

διαβατήριο, έχετε την ευθύνη να ελέγξετε ότι είναι τουλάχιστον σε εξάμηνη ισχύ από την 

ημερομηνία επιστροφής σας από το ταξίδι. 
 

VISA : Για την είσοδο σας στην Ιορδανία, απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου (VISA), την 

έκδοση της οποίας αναλαμβάνει το PYRAMIS TRAVEL για λογαριασμό σας.  
 

Νόμισμα – Ανταλλαγή συναλλάγματος : Το νόμισμα της Ιορδανίας είναι το δηνάριο (JOD). Η 

Ισοτιμία ευρώ – δηναρίου αν και είναι μεταβλητή, συνήθως είναι κοντά στην αναλογία 1€ = με 

0,70 Δηνάρια Ιορδανίας (JOD).  Για να ανταλλάξετε Ευρώ (€), με δηνάρια Ιορδανίας (JOD), σας 

συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα ανταλλακτήρια εντός του αερολιμένα είτε αυτά που 

ευρίσκονται εντός του ξενοδοχείου διαμονής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η εξαγωγή ιορδανικού 

νομίσματος από τη χώρα. Υποχρεούστε να μετατρέψετε τα εναπομείναντα δηνάρια Ιορδανίας 

(JOD) σε ευρώ πριν από την αναχώρηση σας.  
 

Διάρκεια Πτήσης: Η πτήση διαρκεί περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά 
 

Βάρος - Αποσκευές: Δικαιούστε αποσκευή 20κιλών, και μία χειραποσκευή κατά άτομο. 

Προτείνουμε πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο, να εφαρμόσετε σφιχτά την ετικέτα PYRAMIS 

στην αποσκευή σας, προκειμένου να μπορείτε να αναγνωριστεί γρήγορα και εύκολα. Θέλουμε 

να σας υπενθυμίσουμε ότι η χρήση μικρών και ευέλικτων αποσκευών εξοικονομούν χρόνο κατά 

τις μετακινήσεις σας. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να μεταφέρετε οποιαδήποτε 

εκρηκτική ύλη, όπλο, ακίνδυνο ή μη, όπλο replica, συστήματα αυτοάμυνας αυτοσχέδια ή 

τυποποιημένα κ.α. 

 

Έλεγχος Χειραποσκευών: Σας ενημερώνουμε ότι στα αεροδρόμια τα οποία θα 

χρησιμοποιηθούν για τη μετάβαση και επιστροφή σας, θα υποστείτε εκτεταμένο 

και ενδελεχή έλεγχο χειραποσκευής εντός της οποίας απαγορεύεται να 

μεταφέρετε, α. αιχμηρά αντικείμενα (ψαλιδάκια, σουγιάδες, μαχαίρια, λίμες, τσιμπιδάκια 

φρυδιών, νυχοκόπτες κ.α.) β. Υγρά άνω των 50ml (Σαμπουάν, αφρόλουτρα, αρώματα, 

καλλυντικά, αναψυκτικά κ.α.), εκτός εάν τα έχετε προμηθευτεί από τα Duty free (εντός 

αεροδρομίου).  
 

Ένδυση - Υπόδηση : Σε περίπτωση που ταξιδεύετε χειμώνα συνίσταται να έχετε μαζί σας 

χειμερινά ρούχα, ενώ όταν ταξιδεύετε καλοκαίρι η ένδυση σας, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στη 

σημαντική διαφορά θερμοκρασίας ημέρας/νύχτας, λόγω των κλιματολογικών συνθηκών ερήμου. 

Συνίσταται να έχετε μαζί σας, άνετα υποδήματα (χαμηλό ή και καθόλου τακούνι) που να 

ανταποκρίνονται στις συνθήκες του ταξιδίου. Συνίσταται επίσης να κρατήσετε ελεύθερο χώρο, 

για να μεταφέρεται προϊόντα / αναμνηστικά που τυχόν αγοράσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

σας.  
 

Ηλεκτρισμός : Στην Ιορδανία, οι ρευματοδότες φέρουν τάση 230V AC/50Hz, όπως στην 

Ελλάδα. Στην Ιορδανία, χρησιμοποιούνται όλοι οι τύποι πρίζας, ωστόσο θα ήταν χρήσιμο να έχετε 

μαζί σας, έναν προσαρμογέα (βύσμα) πολλαπλού τύπου.  
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Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ 

 

Έκταση Χώρας: 89.206τ.χλμ. Το 75% είναι έρημος 

 

Πρωτεύουσα: Αμμάν 

 

Τοποθεσία και Γεωγραφία: Η Ιορδανία βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Η Ιορδανία συνορεύει 
Βόρεια με τη Συρία, Βορειο-Ανατολικα με το  Ιράκ, Ανατολικά και Νότια  με την Σαουδική Αραβία, 

και Δυτικά με το Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη. Μοιράζεται με το Ισραήλ τις ακτογραμμές του 

Κόλπου της Άκαμπα και της Νεκρής Θάλασσας.  Το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας καταλαμβάνει 
η έρημος της Ιουδαίας.  Το υψόμετρο της Νεκράς θάλασσας, της αλμυρής λίμνης που οι Άραβες 

ονομάζουν "Μπαχρ Λουτ", δηλ. "Θάλασσα του Λωτ", είναι 397m χαμηλότερα από τη στάθμη της 

θάλασσας, και αποτελεί το χαμηλότερο σημείο του πλανήτη. 

 

Πληθυσμός: 7.800.000. Το 70% του πληθυσμού είναι αστικός. 

 

Γλώσσα : Η επίσημη γλώσσα στην Ιορδανία είναι τα αραβικά. Τα αγγλικά ομιλούνται σε μεγάλο 

ποσοστό ως εμπορική γλώσσα. 

 

Θρησκεία : Η επίσημη θρησκεία της Ιορδανίας είναι ο Ισλαμισμός, ενώ υπάρχει ένα μικρό 

ποσοστό κατοίκων που είναι Χριστιανοί. Κατά πλειοψηφία η Ιορδανοί είναι Σουνίτες 

Μουσουλμάνοι.  
Πολίτευμα: Συνταγματική Μοναρχία. Βασιλιάς Αμπντάλα Β', Βασίλισσα Ράνια  

 

Διαφορά Ώρας: Η Ιορδανία ανήκει στην ίδια χρονική ζώνη με την Ελλάδα.  

 

Κλίμα: Η Ιορδανία γενικότερα χαρακτηρίζεται από ζεστό και ξηρό κλίμα. Πιο συγκεκριμένα 

χαρακτηρίζεται από μακρά περίοδο, ζεστού, και ξηρού θέρους και από μια σύντομη περίοδο 

δροσερού χειμώνα. Ακολουθούν οι αντιπροσωπευτικές μέσες ελάχιστες και μέγιστες τιμές 

θερμοκρασιών του Αμμάν και της Ακαμπα.  

 

Διατροφή: φαγητό που θα συναντήσετε στα ξενοδοχεία διαμονής σας, εκπροσωπούν την 

ευρωπαϊκή κουζίνα. Σίγουρα όμως θα έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε εκλεκτές και 
παραδοσιακές γεύσεις όπως τα περιβόητα, Φαλάφελ, φατέχ, Σαχάρμα, Χούμους, Μασάουι, Θα 

τα βρείτε σε μικρά μαγαζάκια στους εμπορικούς δρόμους. Βέβαια, μην ξεχνάμε 

τα παραδοσιακά ανατολίτικα γλυκά με το υπέροχο βούτυρο. Σας εφιστούμε τη 

προσοχή στο νερό και σας προτρέπουμε να πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό.  

 

Αγορές - Ψώνια: Στην Ιορδανία θα βρείτε δεκάδες διαφορετικά αναμνηστικά που αξίζει κάποιος 

να αγοράσεις. Μπορείτε να αγοράσετε μία ερυθρόλευκη παραδοσιακή μαντίλα Ιορδανίας, η 

οποία έχει άμεση πρακτική εφαρμογή δεδομένου ότι θα κρατήσει την άμμο έξω από τα μάτια 

σας, κατά τη περιήγηση σας στην έρημο. Μην ξεχάσετε να αγοράσετε προϊόντα που περιέχουν 

ανόργανα άλατα Νεκράς Θάλασσας. Τα παραδοσιακά ασημένια κοσμήματα αποτελούν ένα 

ωραίο αναμνηστικό. Επίσης θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε υψηλής ποιότητας προϊόντα 

λαϊκής τέχνης όπως, χαλιά, πίνακες ζωγραφικής, κεντήματα και υφαντά. Μη ξεχάσετε να 

ζητήσετε να δείτε τα «κεραμικά της Ιερουσαλήμ» Μια δημοφιλής μορφή κεραμικής τέχνης 

διακοσμημένα με βιβλικές απεικονίσεις.  
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Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Αζλούν (Ajloun): Κωμόπολη γνωστή για τις εκκλησίες της, και το εντυπωσιακό κάστρο του 

δωδέκατου αιώνα μ.Χ. Το Αζλούν αποτελεί υπέροχο δείγμα στρατιωτικής αρχιτεκτονικής που 

κατασκευάστηκε από τους Αγγιουβίδες, την ονομαστή δυναστεία του Σαλαντίν.  

 

Αμμάν (Amman): Η πόλη που σύμφωνα με τους 

αρχαιολόγους κατοικήθηκε για πρώτη φορά πριν από 

9000 χρόνια. Αναφέρεται στην Βίβλο με το όνομα 

Ραμπάτ Αμμούν, ενώ αργότερα έγινε μέρος της 

Ελληνορωμαϊκής Δεκάπολης με το όνομα 

Φιλαδέλφεια. Αξιοθαύμαστη είναι η Ακρόπολη και ο 

Ναός του Ηρακλή, που χρονολογείται από τον 2ο 

αιώνα μ.Χ. Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν, η 

βυζαντινή εκκλησία, το κυβερνητικό μέγαρο της 

δυναστείας των Ομμαγιαδών και ασφαλώς το 

Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα όλων των εποχών.  

 

Γέρασα (Jerash): Η Γέρασα ονομαζόταν αλλιώς "Πομπηία της Μέσης Ανατολής", εξαιτίας του 

πλούτου της. Ο ιστορικός των Ελληνιστικών χρόνων 

Πολύβιος την παρομοίασε με στρατόπεδο καθώς δύο 

κύριες λεωφόροι την χώριζαν σε σχήμα σταυρού, σε 

τετράγωνα που τερμάτιζαν σε πύλες. Αρχαίες 

ελληνικές επιγραφές από την πόλη, αλλά και 
φιλολογικές μαρτυρίες τόσο του Ιαμβίχου, όσο και 
του Μεγάλου Ετυμολογικού, συνδέουν την ίδρυση 

των Γεράσων με τον Μεγάλο Αλέξανδρο, που 

εγκατέστησαν εκεί γερασμένους Μακεδόνες 

στρατιώτες.  Η Γέρασα αποτελεί την πιο καλά 

διατηρημένη Ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης. Σημαντικά αξιοθέατα αποτελούν τα δύο της 

θέατρα, η οβάλ πλατεία,  το νυμφαίο και η οδός με την κιονοστοιχία.  

 

Όρος Νέμπο (Mount Nebo): Το όρος Νέμπο αποτελεί, σύμφωνα με την παράδοση, τον τόπο 

ταφής του Μωυσή, σηματοδοτημένος από ένα βυζαντινό ναό που χτίστηκε τον 4ο αιώνα μ. Χ. Το 

όρος Νέμπο  ήταν ο τελικός προορισμός της πορείας του Μωυσή από την Αίγυπτο και πρόκειται 
για ένα από τα σημεία όπου λέγεται ότι ετάφη.  

 

Μάνταμπα (Madaba): Η Μάνταμπα ονομάζεται «πόλη των μωσαϊκών» και είναι κυρίως γνωστή 

για το ψηφιδωτό χάρτη που βρέθηκε το 1864 στον Ελληνο-Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου. 

Το ψηφιδωτό κατασκευάστηκε το 560 μ.Χ. και απεικονίζει τους Άγιους τόπους της σημερινής 

Παλαιστίνης και του Ισραήλ μέχρι στο Δέλτα του Νείλου. Γνώρισε άνθηση κατά τη ρωμαϊκή 

περίοδο με όμορφους δρόμους με κιονοστοιχίες και πλούσιες οικίες στολισμένες με ψηφιδωτά. 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο όπου και έγινε σημαντικό εκκλησιαστικό κέντρο και ως την περσική 

εισβολή το 614 μ.Χ. ήταν σχεδόν επιβεβλημένο κάθε πλούσια οικογένεια να στολίζει τα δάπεδα 

του σπιτιού της με ψηφιδωτά. Η «Πόλη των Ψηφιδωτών», όπως είναι γνωστή πλέον, αποτελεί 
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της χώρας χάρη και στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου με τον περίφημο ψηφιδωτό χάρτη του δαπέδου της.  
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Πέτρα (Petra): Αποτελεί το διασημότερο ίσως μνημείο της Ιορδανίας. Από την Έξοδο της Παλαιάς 

Διαθήκης, η οποία τοποθετείται από τους μελετητές στον 

13ο αιώνα π.Χ., μαθαίνουμε ότι η περιοχή κατοικείτο εκείνο 

τον καιρό από τους Εδωμίτες. Η αρχιτεκτονική της πόλης έχει 
έντονη την επίδραση των Ελλήνων και των Ρωμαίων, ειδικά 

των τελευταίων που αφού την κατέκτησαν ήθελαν να 

αφήσουν το στίγμα της εξουσίας τους. Τα καλύτερα 

διατηρημένα κτίρια είναι το θησαυροφυλάκιο ή αλλιώς 

Χαζνέ Φαραούν με μια πρόσοψη ύψους 40 μέτρων, το 

Μοναστήρι, το ρωμαϊκό θέατρο, τα λουτρά, ο εμπορικός 

δρόμος, ο βασιλικός τάφος της Υδρίας, ο τάφος του Ρωμαίου στρατιώτη, η πέτρα Ουμ-αλ-

Μπιγιάρα που τοποθετούσαν τις προσφορές τους οι Ναβαταίοι για να λατρέψουν την άνοιξη, το 

δρόμο Σικ που αποτελεί το πέρασμα για να μπει κανείς στην πόλη της Πέτρας με τοίχους ύψους 

50 μέτρων και τέλος τη μεγάλη τελετουργική πλατεία Ζιμπ Ατούφ με δυο οβελίσκους ύψους 6 

μέτρων αφιερωμένους στους Αλ-Ούτσα και Ντουσχάρα που ταυτίζονταν με την Αφροδίτη και το 

Δια αντίστοιχα. 

 

Νεκρά Θάλασσα (Dead Sea): Η Νεκρά Θάλασσα είναι από 

τα πιο αξιοπρόσεκτα θαύματα της φύσεως. 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. Ονομάστηκε Νεκρά Θάλασσα επειδή 

καμία μορφή ζωής δεν μπορεί να επιζήσει μέσα στο 

εξαιρετικά αλμυρό νερό της και δεν επιτρέπει σε κανένα 

αντικείμενο να βυθιστεί στα μυστηριακά βάθη της.  

 

Άκαμπα: Υπήρξε λιμάνι από τον καιρό του Σολομώντα και της Βασίλισσας του Σάββα, την 

2η χιλιετία π. Χ. Προπολεμικά βρισκόταν εκεί μόνο ένα ψαράδικο χωριό. Σήμερα όμως 

ακμάζουσα, καθαρή και μοντέρνα πόλη. Η γρήγορη εξέλιξη της οφείλεται στο γεγονός πως 

αποτελεί τη μόνη διέξοδο της χώρας της Ιορδανίας στη θάλασσα. Κοντά της το Ουάντι Ραμ 

(γνωστό φαράγγι) με τους αμμόλοφους και τα επιβλητικά βουνά που θυμίζει εικόνες από τον 

Λωρενς της Αραβίας, ο οποίος πέρασε από εκεί για να αιφνιδιάσει την τουριστική φρουρά της 

Άκαμπα. 

 

Έρημος του Λόρενς της Αραβίας (Wadi rum): Ουάντι Ραμ, η έρημος του Λόρενς της Αραβίας, 

μέσα στην οποία έλαβαν χώρα πολλές από τις μάχες ενάντια στους Οθωμανούς, κατά την 

διάρκεια της Αραβικής εξέγερσης. Αυτή η πολυποίκιλη και πολύχρωμη έρημος φιλοξενεί για 

αρκετές γενιές, φυλές Βεδουίνων. Ονομάζεται αλλιώς και  «Κοιλάδα του φεγγαριού» και 
αποτελείται από αμμόπετρες και γρανιτικά πετρώματα Πρόκειται να Σεληνιακό τοπίο από άμμο 

σε ροζ αποχρώσεις μέχρι εκεί όπου φτάνει το μάτι. Η προστατευόμενη περιοχή Ουάντι Ραμ 

χαρακτηρίστηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 2011. 

 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%AC%CF%82
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Έρημος του Λόρενς της Αραβίας  

Ουάντι Ραμ 

Ζήστε μια αξέχαστη νύχτα κάτω 

από  τ’ αστέρια!   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν. Άφιξη, 

μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ-Γέρασα,  Κάστρο Αζλουν - Ξενάγηση πόλης 
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε την περιπλάνησή 

μας σε αυτή την πανάρχαια και συνάμα σύγχρονη 

πόλη που ακούει στο όνομα Αμμάν. Υπάρχουν 

σαφείς μαρτυρίες και αποδείξεις πως κατοικείται 
για τουλάχιστον 9000 χρόνια. Με το όνομα 

Ραμπάτ Αμμούν την συναντάμε ως πρωτεύουσα 

των Αμμονιτών, όπως αναφέρεται και στην Βίβλο, 

αργότερα γίνεται Φιλαδέλφεια, προς τιμήν των 

Πτολεμαίων και αποτελεί τμήμα της 

ελληνορωμαϊκής Δεκάπολης και τέλος παίρνει το 

σημερινό της όνομα την εποχή της πρώτης ισλαμικής δυναστείας, αυτής των Ομμαγιαδών. Η 

ξενάγησή μας θα αρχίσει από την Ακρόπολη, ιδανικό σημείο, μιας και απότην κορυφή της 

μπορούμε να θαυμάσουμε το ιστορικό κέντρο του Αμμάν. Στην ακρόπολη θα θαυμάσουμε τα 

κατάλοιπα του Ναού του Ηρακλή, Βυζαντινές εκκλησίες και το Ανάκτορο των Ομμαγιαδών. Στην 

συνέχεια θα κατέβουμε στο πολυσύχναστο κέντρο, όπου θα επισκεφθούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο 

και το Οντεόν και θα θαυμάσουμε (εξωτερική επίσκεψη) το υπέροχο τζαμί του βασιλιά 

Αμπντουλάχ, που το έκτισε προς τιμήν του πατέρα του Χουσεϊν. Ελεύθερο χρόνο για να 

περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο και το παζάρι της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση της 

επίσκεψής μας στο Αμμάν, αναχωρούμε για τα Γέρασα, που αναφέρεται και ως η “Πομπηϊα της 

Ανατολής”. Πρόκειται για την πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της Δεκάπολης και η 

ίδρυσή της αποδίδεται στον Μέγα Αλέξανδρο ή στον στρατηγό του Περδίκα, για να 

εγκατασταθούν εκεί οι γερασμένοι Μακεδόνες στρατιώτες. Στην επίσκεψή μας θα θαυμάσουμε 

τον ιππόδρομο, την μοναδική οβάλ πλατεία, την οδό με την κιονοστοιχία, το νότιο και το βόρειο 

θέατρο, το νυμφαίο, τον ναό της Αρτέμιδος, αλλά και τρεις από τις βυζαντινές της εκκλησίες, η 

μια εκ των οποίων έχει να επιδείξει σπάνια μωσαϊκά. Θα ολοκληρώσουμε τις σημερινές μας 

ξεναγήσεις με το Κάστρο του Αζλούν, το οποίο κτίστηκε τον 12ο αιώνα από τους Αγγιουβίδες της 

δυναστείας του Σαλαντίν, για να μπορούν να ελέγχουν τις κινήσεις των σταυροφόρων στην 

Κοιλάδα του Ιορδάνη. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα παραδείγματα στρατιωτικής 

αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

3η ΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ-Μάταμπα, Όρος Νέμπο, Βηθανία, - ΠΕΤΡΑ 

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για Πέτρα. Η πρώτη μας στάση θα είναι στην Μάνταμπα 

πασίγνωστη μέχρι σήμερα για τους τεχνίτες της, που ασχολούνται με την κατασκευή ψηφιδωτών. 

Στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σώζεται ο πρώτος χάρτης των Αγίων Τόπων 

που χρονολογείται από το 560 μΧ. Σε αυτόν τον χάρτη που έχει σαν κέντρο του την Ιερουσαλήμ, 

αναγνωρίζουμε όλα τα ιερά προσκυνήματα, που βρίσκονται στην επικράτεια της Ιορδανίας και 
της Αιγύπτου. Συνεχίζουμε για το όρος Νέμπο, από όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 

την υπέροχη θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Νεκρά Θάλασσα, δηλαδή προς την Γη 

της Επαγγελίας του Μωϋσή. Μετά την ξενάγησή μας στο όρος Νέμπο, κατευθυνόμαστε προς την 

Βηθανία , πέρα από τον Ιορδάνη , που συνδέεται άμεσα με την ζωή του Ιησού και του Ιωάννη 

του Βαπτιστή , μιας και πρόκειται για τον χώρο στον οποίο , αποδεδειγμένα πια , βαπτίστηκε ο 

Ιησούς. Άφιξη στην Πέτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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4η ΜΕΡΑ: ΠΕΤΡΑ- Ξενάγηση πόλης -  Μικρή Πέτρα  - ΔΙΑΜΟΝΗ στο ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ      

Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της μοναδικής Πέτρας, εκεί που το χέρι του Θεού 

και ο νους του ανθρώπου έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους δημιουργώντας κάτι το μοναδικό. 

Ρεκέμ (η πολύχρωμη), Σέλα (βράχος) και Πέτρα είναι τα ονόματα που είχε αυτή η πόλη μέσα στο 

πέρασμα της ιστορίας. Πρωτεύουσα των Ναβαταίων, αυτού του λαού νομαδικού λαού 

προερχόμενου από την Σαουδική Αραβία, λαού που πλούτισε από την διακίνηση των 

εμπορευμάτων από την Ανατολή προς τα λιμάνια της Μεσογείου και της Αιγύπτου, καθώς και 
από τον ανεφοδιασμό με νερό και τρόφιμα των καραβανιών. Αν και η δόξα τους κράτησε μόλις 

δύο αιώνες, σε αυτό το χρονικό διάστημα κατάφεραν να αφήσουν πίσω τους μνημεία που 

παραμένουν μέχρι σήμερα, μάρτυρες του πλούτου και της καλαισθησία τους. Θα περπατήσουμε 

μέσα στο φαράγγι (Σικ) που περνάει μέσα από ψηλούς βράχους που φθάνουν σε ύψος τα 100 μ, 

για να φθάσουμε στο τέλος του μπροστά από το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ), το 

πλέον γνωστό και πολυφωτογραφημένο μνημείο της Πέτρας. Συνεχίζουμε τον περίπατό μας στο 

εσωτερικό σικ και τον δρόμο των προσόψεων, το θέατρο, τους Βασιλικούς τάφους, την Βασιλική 

και τον βυζαντινό καθεδρικό ναό, που ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα. Τελειώνουμε με την 

ρωμαϊκή πλευρά της πόλης, όπου και βρίσκεται η οδός με την κιονοστοιχία, το τέμενος, τον ναό 

του φτερωτού λιονταριού και τον ναό της κόρης του Φαραώ. Ακολούθως ξενάγηση ξενάγηση την 

Μπέιντα, την «Μικρή Πέτρα» όπου θεωρείται ένα σημαντικό προάστιο της Πέτρας, για τους 

εμπορικούς δρόμους του Βορρά. Όπως και στην Πέτρα τα κτίρια είναι εξίσου εντυπωσιακά όπου 

θα δούμε αποθήκες και τάφους, κανάλια νερού και δεξαμενές. Τελικός μας προορισμός η 

μαγευτική έρημος του Λορενς της Αραβίας, το μοναδικό τοπίο του Ουάντι Ραμ όπου θα ζήσουμε 

μια μοναδική εμπειρία!Η διαμονή μας θα γίνει σε παραδοσιακό καταυλισμό Βεδουίνων σε ειδικά 

διαμορφωμένες σκηνές όπου θα απολαύσουμε παραδοσιακό δείπνο και θα έχετε την 

δυνατότητα να απολαύσετε τον έναστρο ουρανό καθώς και την ομορφότερη ανατολή του ηλίου 

! Διανυκτέρευση. 

5η ΜΕΡΑ: ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ -Σαφάρι στο Ουάντι Ραμ – ΑΚΑΜΠΑ 

Πρωινό και έτοιμοι για μια ακόμα μοναδική εμπειρία ! Με ειδικά 

διαμορφωμένα Jeep 4Χ4 (με καρότσα) θα οδηγηθούμε στο 

εσωτερικό του Ουάντι, οι πρώτοι κάτοικοι του οποίου έφθασαν εκεί 
κατά την Παλαιολιθική εποχή. Στους βράχους του θα δούμε δεκάδες 

κωδικοποιημένα μηνύματα, γραμμένα στα Ναβαταϊκά ή στην 

γραφή των Θαμουδένων, που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα 

μέχρι τον 7ο αιώνα μΧ. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Άκαμπα, 

το μοναδικό λιμάνι της Ιορδανίας επάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Η 

Άκαμπα, όσο και αν σήμερα εμφανίζεται σαν μια μοντέρνα και 
σύγχρονη πόλη έχει και αυτή την μακροχρόνια ιστορία της μιας και 
κατοικείται από την 5η χιλιετία πΧ, ενώ αναφέρεται στην Παλαιά 

Διαθήκη και ως ναυτική βάση του βασιλιά Σολομώντα. Ο 

μεγαλύτερος πόλος έλξης της Άκαμπα, εκτός από το γεγονός πως 

είναι μια πόλη Duty free, είναι οι κοραλλιογενείς ύφαλοι που 

βρίσκονται ανοικτά από τις ακτές της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
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6η ΜΕΡΑ: ΑΚΑΜΠΑ – ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Νεκρά 

Θάλασσα, ονομασία της οποίας οφείλεται στη 

υψηλότατη περιεκτικότητα αλατιού που έχει σαν 

αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ζωής και στα 

«βαριά κύματα» που δύσκολα δημιουργούνται. 
Τούτο βέβαια οφείλεται στο ότι περιέχει μεγάλες 

ποσότητες διαλυμένων ανόργανων στερεών ουσιών 

(χλώριο, νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο, θειώδες οξύ), με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει κανείς 

μικροσκοπικός οργανισμός. Περιέχει αλάτι σε 

ποσοστό 24%, δηλαδή μέχρι και δέκα φορές περισσότερο από το νερό της θάλασσας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

7η ΜΕΡΑ : ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ  

Πρωινό και πρωινό ελεύθερο όπου θα έχετε την δυνατότητα να κολυμπήσετε και να έχετε την 

εμπειρία από τις ιαματικές ιδιότητες που δίνουν στο δέρμα όμορφη αίσθηση. Χαλαρώστε 

κάνοντας χαμάμ ή χαρίζοντας στον εαυτό σας ένα μοναδικό spa! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Δείπνο και διανυκτέρευση. 

8η ΜΕΡΑ : ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ –ΑΜΜΑΝ – ΑΘΗΝΑ 

Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Αμμάν για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα 

. 

Τέλος Προγράμματος 

Σημείωση: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε 

δίκλινο 

 

Επιβαρ. μονόκλινου 

22/12 

29/12 

 

970 € 

 

535 € 

23/12 

30/12 

 

955 € 

 

535 € 

 

05/01 

 

950 € 

 

535 € 

 

Φόροι αεροδρομίων: 430 € 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

▪ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως με Royal Jordanian απευθείας πτήση 

▪ Διαμονή σε 5* ξενοδοχεία με ημιδιατροφή 

▪ Μεταφορές από /προς τα αεροδρόμια εξωτερικού 

▪ Περιηγήσεις /εκδρομές ως αναφέρονται ανωτέρω 

▪ Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 

▪ Έμπειρος αρχηγός / συνοδός  

▪ Τοπικοί ξεναγοί 

▪ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

▪ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &Ταξιδιωτική ασφάλεια COVID19 (ισχύουν όροι και προυποθέσεις) 

▪ Ενημερωτικά έντυπα 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

▪ Φιλοδωρήματα: 25 € κατ΄άτομο πληρωτέα με την άφιξή σας στον αρχηγό σας 

▪ Το κόστος για τα ηλεκτροκινούμενα αυτοκίνητα στην Πέτρα 

▪ Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
 

 
 
 
 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ  
 
22/12 23/12 29/12 30/12 05/01 Αθήνα – Αμμάν 12.35 – 14.45 

29/12 30/12 05/01 06/01 12/01 Αμμάν - Αθήνα 09.20 – 11.50 

 
 


