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Ταξιδεύουμε στην Ιορδανία, για να γνωρίσουμε τον υπέροχο κόσμο της Μέσης Ανατολής, 

ντόπιους πληθυσμούς και φυλές, συναρπαστική φύση και εκπληκτικούς ναούς και 
αρχαιολογικούς χώρους. 

COMPASS · 4 Salaminos Str. · t. 2310818111 · info@compasstravel.gr 

 
 

 
 

 

 

Λίγα λόγια για την Ιορδανία 

 

Η Ιορδανία, αν και είναι ένα μικρό έθνος, προτείνει στον επισκέπτη έναν απίστευτο πλούτο 

ταξιδιωτικών εμπειριών. Φιλοξενεί τέσσερις χώρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της Ουνέσκο, 

συμπεριλαμβανομένου της μαγευτικής ρόδινης πόλης της ερήμου, της Πέτρας και του απίστευτου 

γεωμορφολογικού τοπίου του Ουάντι Ραμ, με τα βουνά από γρανίτη και την πολύχρωμη άμμο. Η 

χώρα προσφέρεται για πολιτιστική και αρχαιολογική εξερεύνηση, με εντυπωσιακή ποικιλία σε 

προτεινόμενες δραστηριότητες και τοπία. Η σχετικά μικρή έκταση της χώρας, εξασφαλίζει εύκολη 

και γρήγορη οδική μετακίνηση, με τα σημαντικότερα αξιοθέατα να βρίσκονται λίγες μόλις ώρες 

μακριά. Η Ιορδανία είναι κατάλληλος προορισμός τόσο για ζευγάρια όσο και για οικογένειες, με 

υπέροχους αρχαιολογικούς χώρους και συναρπαστικά τοπία, προσφέροντας συνάμα και 

εξαιρετικές εναλλακτικές επιλογές για νεολαία με δραστηριότητες περιπέτειας. Οι Ιορδανοί είναι 

θερμοί και φιλόξενοι, με την παραδοσιακή βεδουίνικη παράδοση της φιλοξενίας να ισχύει σε 

μεγάλο βαθμό και σήμερα.  

 



Ιορδανία 4,5 Μέρες 

 

Βασικά αξιοθέατα της χώρας 

 

Το τουριστικό μαργαριτάρι της Ιορδανίας είναι φυσικά η Πέτρα, ένα από τα κορυφαία 

αρχαιολογικά θαύματα του κόσμου. Ο αρχαιολογικός χώρος είναι πραγματικά μεγαλοπρεπής - 

μία μοναδική εμπειρία ζωής, και καθώς θα διασχίσετε το στενό φαράγγι (νιώθοντας σαν τον 

Ιντιάνα Τζόουνς) και φτάσετε στο θησαυροφυλάκιο, θα καταλάβετε αμέσως, γιατί η Ιορδανία 

βρίσκεται σε όλες τις ταξιδιωτικές μπροσούρες του κόσμου και αποτελεί όνειρο κάθε 

ταξιδευτή. Εκτός της Πέτρας, θα εντυπωσιαστείτε από το τοπίο της κοιλάδας του Ουάντι Ραμ, το 

οποίο έχει χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές σε κινηματογραφικές παραγωγές για να απεικονίσει 

άλλους πλανήτες. Η πρωτεύουσα Αμμάν, είναι μία κατά βάση σύγχρονη πόλη, αλλά διαθέτει 

μερικά εξαιρετικά ερείπια και φυσικά το αξιόλογο αρχαιολογικό μουσείο. Βόρεια του Αμμάν, 

βρίσκεται η Γέρασα, σπουδαία ελληνική πόλη της περίφημης Δεκάπολις, όπου θα απολαύσετε ένα 

από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία θέατρα του κόσμου. Η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί επίσης 

ένα δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό για χαλάρωση και αναζωογόνηση, με το θαλασσινό νερό 

να περιέχει 10 φορές περισσότερο αλάτι από τον ωκεανό. Για τους λάτρεις του βυθού και των 

καταδύσεων, στη νότια άκρη της χώρας, βρίσκεται η παραθεριστική πόλη Άκαμπα στις ακτές της 

Ερυθράς θάλασσας, απ' όπου ξεκινάνε καθημερινές κρουαζιέρες και θαλάσσιες δραστηριότητες. 

Στη Μάνταμπα θα δείτε υπέροχα ψηφιδωτά και τον χάρτη των Αγίων Τόπων στην εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου. Από τον όρο Νέμπο θα απολαύσετε την Γη της Επαγγελίας, και στη Βηθανία θα 

δείτε το μέρος στο οποίο, με βάση τις Γραφές, πιστεύεται ότι βαπτίσθηκε ο Ιησούς. Για όσους 

θέλετε να ανακαλύψτε κρυφές γωνιές της Ιορδανίας, σας προτείνουμε το εθνικό πάρκο Ντάνα, το 

οποίο προσφέρεται για πεζοπορία και εάν είστε τυχεροί ίσως να δείτε σπάνια άγρια ζωή της 

χώρας. 

 

 

 

 

Τιμές και Παροχές 

 
 

Ιορδανία 4 ημέρες 

Ημερομηνία 

Τελική τιμή κατά άτομο 

σε δίκλινο  

STANDARD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Με ημιδιατροφή 

Τελική τιμή κατά 

άτομο σε δίκλινο  

SUPERIOR 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Με ημιδιατροφή 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

18/ΑΠΡ 695 € 755 € 240 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 

  



Ιορδανία 4,5 Μέρες 

 

 

Ιορδανία 5 ημέρες 

Ημερομηνία 

Τελική τιμή κατά άτομο 

σε δίκλινο  

STANDARD ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Με ημιδιατροφή 

Τελική τιμή κατά 

άτομο σε δίκλινο  

SUPERIOR 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Με ημιδιατροφή 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

14, 21/ΑΠΡ 765 € 835 € 320 € 

*Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 

 
Οι πτήσεις μας με τη Ryanair για το πακέτο 4 ημερών 

18/ΑΠΡ       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – AMMAN  16.10-18.45 

21/ΑΠΡ       ΑΜΜΑΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   19.20-21.55 

 
Τα ξενοδοχεία μας Standard κατηγορία 

Arena Space 4* - Αμμάν 

P Quattro 4* - Πέτρα  

Mazayen Rum Camp – Wadi Rum 
 

Τα ξενοδοχεία μας Superior κατηγορία 

Geneva 4*sup - Αμμάν 

Petra Moon 4*sup - Πέτρα  

Memories Aicha Camp – Wadi Rum 

 
Περιλαμβάνονται 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη σε οικονομικό ναύλο 

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (150 €) 

 Μια χειραποσκευή  10 κιλών και μια μικρή χειραποσκευή ανά άτομο 

 Βίζα Ιορδανίας 

 Μεταφορές και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με deluxe mini van η Mini bus 

 Eλληνόφωνος ξεναγός-συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.  

(Για 8 άτομα και πάνω. Από 7 και κάτω ανά αναχώρηση ο ξεναγός θα είναι αγγλόφωνος) 

 2 διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στο Αμμάν και στην Πέτρα 

 1 διανυκτέρευση στην έρημο Wadi Rum σε πολυτελές camp  

 Ημιδιατροφή καθημερινά στα ξενοδοχεία και στο camp 

 Εισιτήρια εισόδων για όλα τα αξιοθέατα του προγράμματος. 

 Ξενάγηση του Αμμάν (ακρόπολη, αρχαιολογικό μουσείο, αμφιθέατρο) 

 Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στη Γέρασα και στο κάστρο Ajoun 

 Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στην Πέτρα 

 Ίππευση αλόγων στην Πέτρα για 800μέτρα στην Πέτρα. 

 Pick up ride για 2 ώρες στην έρημο Wadi Rum 

 Ένα μπουκάλι νερό ανά άτομο ανά ημέρα. 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

 Φ.Π.Α 



Ιορδανία 4,5 Μέρες 

 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

 

 Προσωπικά έξοδα, γεύματα  και οποιαδήποτε επιπλέον προαιρετική ενέργεια 

 Τοπικά φιλοδωρήματα/ αχθοφορικά 

 

 

Σημειώσεις 
 

o Το ταξίδι εκτελείται με ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων. Σε περίπτωση που η συμμετοχή είναι 

μικρότερη, το ταξίδι δεν ακυρώνεται και εκτελείται με επιβάρυνση 

o Τα  Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Ιορδανία η οποία 

περιλαμβάνεται στην τιμή. 

o Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη 

στον προορισμό 

o Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας έχει κενές σελίδες, ισάριθμες με τον αριθμό των χωρών 

που θα επισκεφθείτε 

o Το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης 

του διαβατηρίου σας 

o 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 

o Η ροή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει αν αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη 

έκβασή του 

o Αν κάποιοι από τους ταξιδιώτες θέλουν να επισκεφθούν οικισμούς και τοποθεσίες που δεν 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους 

διοργανωτές και το κόστος επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης 

o Παρακαλείσθε να είστε πάντα ενήμεροι του καθημερινού προγράμματος, έτσι ώστε να 

αποφεύγονται καθυστερήσεις και παρανοήσεις 

o Υπάρχει δυνατότητα μείωσης ή επέκτασης της διαμονής, με βάση τα δρομολόγια και τη 

διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων 

o Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες σύμφωνα με τις διεθνείς ισοτιμίες συναλλαγής 

την ημερομηνία της προσφοράς. Σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης το γραφείο 

φέρει το δικαίωμα ν’ αναπροσαρμόσει την προσφορά αναλόγως 

 


