
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΑΛΜΕΚ) 
Κωνσταντίνου Σπυριδάκη 3-5 (ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΛΜΕΚ) ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ, 2015 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 

(Τ.Θ. 28917, 2084 ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ) – 
ΤΗΛ. 22-378480, ΦΑΞ: 22-379430 

 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΙΟΡΔΑΝΙΑ (1/5/2019 – 5/5/2019) 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΛΜΕΚ ανακοινώνει τη διοργάνωση εκδρομής στο ΑΜΜΑΝ. 

Πτήσεις 
1/5 Τετάρτη  Λάρνακα – Αμμάν  RJ134  14.00 – 15.10 
05/5 Κυριακή Αμμάν – Λάρνακα  RJ135  22.15 – 23.30 
 
Τιμή κατ’ άτομο:   Δίκλινο: €610   Μονόκλινο:  €750 
 
 

Στις πιο πάνω τιμές περιλαμβάνονται: 
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αμμάν – Λάρνακα, Φόροι Αεροδρομίων, Διαμονή για 3 βράδια 
στο Αμμάν σε ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο, Διαμονή για 1 βράδυ στην Πέτρα σε 
ξενοδοχείο 4* με πρόγευμα και δείπνο, τουριστικό πούλμαν με A/C, επαγγελματίας 
ελληνόφωνος ξεναγός / συνοδός καθόλη την διάρκεια της εκδρομής, συνοδός του γραφείου 
μας από Κύπρο, εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων, 700 μέτρα με άλογα για την 

Πέτρα, Δύο (2) ώρες 4Χ4 ΣΑΦΑΡΙ στην έρημο WADI RUM.  Με το φαγητό θα προσφέρεται 

εμφιαλωμένο νερό και αναψυκτικό.  Βίζα εισόδου στην Ιορδανία. 
 
Πρόγραμμα 
1η μέρα: 1η Μαΐου (Τετάρτη)  - ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΜΜΑΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Αμμάν.  Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και Διανυκτέρευση.   

 
2η μέρα: 2 Μαΐου (Πέμπτη)  - ΑΜΜΑΝ (Ξενάγηση πόλης – Γεράσα) 
Ξενάγηση του Αμμάν, θα δούμε το παλιό και νέο Αμμάν και θα ξεναγηθούμε στην Ακρόπολη 
που θα μας χαρίσει εκπληκτική θέα και θα δούμε και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο.  Συνεχίζουμε για 
ξενάγηση στην μεγαλοπρεπή αρχαία πόλη Γεράσα που δημιουργήθηκε για να φιλοξενήσει τους 
Μακεδόνες πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επιστροφή στο Αμμάν.  Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

 
3η μέρα: 3 Μαΐου 2019 (Παρασκευή) -ΑΜΜΑΝ – ΜΑΝΤΑΠΑ – ΟΡΟΣ ΝΕΜΠΟ – ΑΜΜΑΝ 
Ξενάγηση στη Μάνταπα που θεωρείται η «πόλη των Ψηφιδωτών» στην Ιορδανία. Εδώ θα 

επισκεφτούμε τον παλαιότερο σωζόμενο χάρη των Αγίων Τόπων που χρονολογείται στα μέσα 
του 6ου μχ., την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
Το όρος Νέμπο βρίσκεται περίπου 710 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και 

πιστεύεται ότι είναι ο τόπος ταφής του Μωυσή.  Απ’ εδώ θα δείτε υπέροχη θέα των γύρω 
περιοχών και αν η ορατότητα είναι καλή, μπορείτε να δείτε μέχρι την Ιερουσαλήμ.   
Επιστροφή στο Αμμάν και χρόνος ελεύθερος.  Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.   
 
4η μέρα: 4 Μαΐου 2019 (Σάββατο)  - ΑΜΜΑΝ – ΑΛ ΚΑΡΑΚ - ΠΕΤΡΑ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το κάστρο ΑΛ Καράκ, που είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα 
κάστρα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Άφιξη στην Πέτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: 5 Μαΐου 2019 (Κυριακή) - ΠΕΤΡΑ – ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΟΥΑΝΤΙ ΡΑΜ – ΑΜΜΑΝ – 
ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφτούμε την αρχαία πόλη Πέτρα και θα περπατήσουμε μέσα στο 
φαράγγι για να δούμε το Θησαυροφυλάκιο.  Συνεχίζουμε για μια μοναδική εμπειρία στην έρημο 

Ουάντι Ράμ ή την έρημο του Λόρενς της Αραβίας.  Θα δούμε εκπληκτικούς αμμόλοφους με 4Χ4.  

Θα απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα και δείπνο σε τέντα Βεδουίνων.  Στη συνέχεια αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο του Αμμάν για την πτήση μας πίσω στην Λάρνακα. 
 
Κρατήσεις:  Οι θέσεις θα κρατηθούν με αυστηρή σειρά προτεραιότητας (δηλώστε ΑΜΕΣΩΣ 

συμμετοχή στο XENOS TRAVEL, τηλ. 22-411130. 
Προκαταβολή €250 μέχρι το Σάββατο 9/3/2019 στο XENOS TRAVEL. 

 

Ο  Πρόεδρος        Ο Γραμματέας 

Σωτήρης Παύλου       Κώστας Μάρκου 

(99-521944)        (99-557330) 

Λευκωσία,  20  Φεβρουαρίου  2019 


