Ιορδανία - Άγιοι Τόποι, 6 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Αµµάν (3), Ιερουσαλήµ (2)

Γενικά
Αµµάν - Πέτρα - Ιερουσαλήµ - Νεκρά Θάλασσα
Η Ιορδανία, χωνευτήρι πολιτισµών, µε τοπία ιδιαίτερης οµορφιάς, σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, φιλόξενους
ανθρώπους και πεντανόστιµη κουζίνα, αποτελούσε ανέκαθεν πόλο έλξης για τους Έλληνες. Πρόκειται για ένα
πολιτιστικό πρόγραµµα που µας αποκαλύπτει ιστορικά µνηµεία, σµιλεµένα στους βράχους, δείγµατα εξαιρετικής
καλλιτεχνικής έκφρασης των Ναβαταίων, αποµεινάρια ρωµαϊκού µεγαλείου, βυζαντινά ψηφιδωτά αλλά και ίχνη
νεότερης ιστορίας χαραγµένα ανεξίτηλα στην έρηµο. Το ιδιαίτερο αυτό ταξίδι συµπληρώνεται µε την επίσκεψη µας
στους Άγιους Τόπους και στην µυστηριακή Ιερουσαλήµ µε τα έντονα θρησκευτικά αξιοθέατα καθώς και από ένα
διάλειµµα χαλάρωσης στα Ιαµατικά Νερά της Νεκρά Θάλασσας. Μην διστάσετε να µας ακολουθήσετε, αυτό το ταξίδι
θα σας µείνει αξέχαστο!

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
1η ηµέρα: Αθήνα – Αµµάν
Αναχώρηση αεροπορικώς για το Αµµάν την αραβική πρωτεύουσα µε το σύγχρονο πρόσωπο. Άφιξη και
συνάντηση µε τον τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό / συνοδό µας στο αεροδρόµιο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας
και διανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Αµµάν (ολοήµερη εκδροµή στη Πέτρα)
Μετά το πρωινό µας, αναχωρούµε για την εντυπωσιακή Πέτρα, την αρχαία πόλη των Ναβαταίων, αυτού του
υπέροχου λαού που ξεκίνησε σαν νοµαδικός λαός από την Σαουδική Αραβία, για να γίνει κυρίαρχος στο
εµπόριο. Το όνοµα αυτό δόθηκε από τους Έλληνες εµπόρους της εποχής λόγω του ότι οι κάτοικοι την Άνοιξη
προσέφεραν σε κάποια θεότητά τους, διάφορα αγαθά ως θυσία, πάνω σε µια µεγάλη πέτρα. Η βόλτα µας
ξεκινάει από το κέντρο της πόλης όπου θα ανέβουµε στα άλογα, τα οποία θα καθοδηγούνται από έµπειρους

βεδουίνους ξεναγούς, για να ξεκινήσουµε το ταξίδι µας για την χαµένη πόλη. Στην πορεία µας θα περάσουµε
και θα θαυµάσουµε τους διάφορους ναούς που βρίσκονται έξω από την πόλη. Στη συνέχεια, θα διασχίσουµε
το πολύ στενό φαράγγι Σικ του οποίου το πλάτος δεν ξεπερνά σε κάποια σηµεία τα 3 µέτρα και που
σχηµατίζεται από ψηλούς βράχους που φθάνουν τα 100 µ ύψος. Το φαράγγι αυτό, είναι η είσοδος της Πέτρας,
της αρχαίας πόλης των Ναβαταίων στην βόρεια Ιορδανία και στο εκπληκτικής οµορφιάς αρχαίο µνηµείο, που
είναι σµιλευµένο πάνω στον βράχο. Θα θαυµάσουµε το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο, (Χάζνε), το
διασηµότερο ίσως µνηµείο της Πέτρας, τους περίτεχνους βασιλικούς τάφους, τον Βυζαντινό Καθεδρικό ναό, το
Ρωµαϊκό θέατρο καθώς και πολλά µικρά και µεγάλα σπίτια. Μετά την επίσκεψή µας, επιστρέφουµε στο Αµµάν
για διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Αµµάν - Ιερουσαλήµ
Μετά το πρωινό µας, σύντοµη πανοραµική περιήγηση στη πόλη και αµέσως µετά αναχωρούµε για την
Ιερουσαλήµ, την ιδιαίτερη, θρησκευτική και ταυτόχρονα πολυπολιτιστική πρωτεύουσα του Ισραήλ. Άφιξη στη
γέφυρα Αλένµπι για να περάσουµε τα σύνορα και να βρεθούµε στην Ιερουσαλήµ όπου θα συναντήσουµε τον
τοπικό ξεναγό µας, ο οποίος θα µας οδηγήσει στο όρος των Ελαιών, εκεί όπου έγινε η πρώτη εµφάνιση του
Ιησού µετά την Ανάσταση του στους µαθητές. Γι αυτό το λόγο, είναι τόπος προσκυνήµατος για τους
Χριστιανούς από τα αρχαία χρόνια. Βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης της Ιερουσαλήµ και έχει πάρει το
όνοµα του από τους ελαιώνες που υπήρχαν παλαιότερα εκεί. Το όρος των Ελαιών εκτείνεται στον δρόµο
ανάµεσα στην Ιερουσαλήµ και τη Βηθανία, γι’ αυτόν το λόγο αναφέρεται συχνά στην Βίβλο. Στους πρόποδές
του βρίσκεται ο κήπος της Γεσθηµανής. Θα περιηγηθούµε στο χώρο ευλαβικά και στη συνέχεια θα
µεταφερθούµε στο ξενοδοχείο µας.

4η ηµέρα: Ιερουσαλήµ & Βηθλεέµ
Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην επίσκεψη στη Βηθλεέµ και στην Ιερουσαλήµ. Η τελευταία αποτελεί
κέντρο θρησκευτικής και ιστορικής σηµασίας για τον χριστιανισµό, τον ιουδαϊσµό και τον ισλαµισµό. Επίσης
είναι µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς και χωρίζεται σε τέσσερις συνοικίες, την χριστιανική, την
µουσουλµανική, την εβραϊκή και την αρµένικη. Η Βηθλεέµ είναι η πόλη που γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός,
σύµφωνα µε την Καινή ∆ιαθήκη και σήµερα, ο Βασιλικός Ναός της Γέννησης που θα επισκεφθούµε είναι ο
δεύτερος σε σειρά χώρος προσκυνήµατος για τους χριστιανούς, µετά από αυτόν της Αναστάσεως. Η εντολή
για να ξεκινήσει η ανέγερση του ναού, δόθηκε από την Αγία Ελένη και συνεχίστηκε από τον γιό της,
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ο οποίος και την ολοκλήρωσε. Θα κάνουµε λοιπόν σήµερα, µια βουτιά στην
ιστορία αυτών των δύο πόλεων ξεκινώντας µε τον ναό της Αναστάσεως του Κυρίου ο οποίος βρίσκεται στην
χριστιανική συνοικία της πόλης της Ιερουσαλήµ και λέγεται ότι έχει ανεγερθεί στον Γολγοθά, τον λόφο που
σταυρώθηκε ο Ιησούς Χριστός. Θα προσκυνήσουµε στο Ζωοδόχο τάφο του Χριστού µας, στο συγκεκριµένος
ναό µε την µεγαλύτερη επισκεψιµότητα από τους πιστούς χριστιανούς που αποτελεί σήµερα την έδρα του
ελληνορθόδοξου πατριαρχείου Ιεροσολύµων. Κατασκευάστηκε και αυτός από την Αγία Ελένη και τον γιό της,
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, κατά τον 4ο αιώνα. Θα επισκεφτούµε επίσης και το Shepherds Field όπου
σύµφωνα µε τους καθολικούς εκεί ανακοινώθηκε από τους αγγέλους η γέννηση του Ιησού Χριστού.
Συνεχίζουµε µε την πλατεία Μάνγκερ η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Βηθλεέµ, έχει πολύ ωραίους
πεζόδροµους και είναι µέρος συνάντησης των ντόπιων και των πολλών προσκυνητών που επισκέπτονται την
πόλη. Στην πορεία θα µεταφερθούµε στο Mount Zion, ένα λόφο που βρίσκεται έξω από τα τείχη της παλιάς
πόλης για να δούµε τους τάφους του βασιλιά του Ισραήλ, ∆αυίδ και το δωµάτιο του Μυστικού δείπνου. Μετά
από µια γεµάτη µέρα, επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Ιερουσαλήµ – Νεκρά θάλασσα - Αµµάν
Αποχαιρετούµε τα µυστηριακά Ιεροσόλυµα κατευθυνόµενοι προς τη γέφυρα Αλένµπι για να περάσουµε τα
σύνορα και να φθάσουµε στη Νεκρά θάλασσα, η επιφάνεια της οποίας, βρίσκεται 400 περίπου µέτρα κάτω
από την επιφάνεια της Μεσογείου, κάτι το οποίο την κάνει να είναι το χαµηλότερο σηµείο στον πλανήτη. Το
όνοµά της, της δόθηκε λόγω της πολύ µεγάλης περιεκτικότητας αλατιού, 10 φορές περισσότερο από το νερό
της θάλασσας, που έχει ως αποτέλεσµα την παντελή έλλειψη ζωής. Η εµπειρία της κολύµβησης εκεί είναι
µοναδική, καθώς υπάρχει µεγαλύτερη άνωση και µπορεί κάποιος να επιπλέει µε πολύ µεγαλύτερη ευκολία.
Θα έχετε την εµπειρία από τις ιαµατικές ιδιότητες που δίνουν στο δέρµα όµορφη αίσθηση. Παραµένουµε εκεί
για βόλτα και χαλάρωση και στη συνέχεια παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής για το γνώριµο Αµµάν.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση.

6η ηµέρα: Αµµάν – Αθήνα
Μετά το πρωινό µας, µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση µας πίσω στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Κυ 24/12/2017

∆ιαµονή: 4*, 5* Ξενοδοχεία. ∆ίκλινο: 760€, Μονόκλινο: 960€, Φόροι: 340€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη συγκεκριµένη
αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο
αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να
φτιάξετε µαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Royal Jordanian
∆ιαµονή: Ξενοδοχεία 5* στο Αµµάν & 4* στην Ιερουσαλήµ (Regency Palace Amman, Ambassador
Jerusalem ή παρόµοια)
Γεύµατα: Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Μεταφορές
Τέλη εισόδων (π.χ. µουσεία): σε όλους τους επισκεπτόµενους χώρους
Έξοδα βίζας για τις χώρες όπου απαιτείται: Βίζα εισόδου στην Ιορδανία (άνω των 5 ατόµων)
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα
Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Τοπικούς Ελληνόφωνους έµπειρους ξεναγούς/συνοδούς σε όλη τη διάρκεια
της εκδροµής
Ταξιδιωτικό φάκελο µε χρήσιµες πληροφορίες

∆εν περιλαµβάνονται:

•
•

Φιλοδωρήµατα, Φόροι αεροδροµίων
Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο

Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να παραλείπεται τίποτα.

Πτήσεις Royal Jordanian
Αθήνα–Αµµάν 15.40-17.45
Αµµάν–Αθήνα 12.30-14.55

Απαραίτητα
•

Το διαβατήριο µε 6µηνη ισχύ και χωρίς σφραγίδα Ισραήλ.

Ιορδανία - Άγιοι Τόποι, 6 ηµέρες - Φωτογραφίες

Ιορδανία - Άγιοι Τόποι, 6 ηµέρες - Χάρτης ταξιδιού

