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Πέτρα 
Ένας ικανός λόγος για ταξίδι στην Ιορδανία μπορεί να είναι απλώς και μόνο μια επίσκεψη στο εντυπωσιακό φαράγγι της 
Πέτρας, μήκους περίπου 800 μέτρων, ύψους ως 100 και πλάτους το πολύ 10. Κυριολεκτικά κρυμμένη μέσα στην έρημο, 

μπορείτε να τη δείτε μόνο όταν περάσετε την είσοδό της. Πρόκειται για μια αρχαία πόλη των Ναβαταίων, λαξευμένη πριν 
από περίπου 2.000 χρόνια πάνω στους βράχους. Αν και όλη η διαδρομή είναι εκπληκτική, το Θησαυροφυλάκιο στο τέλος της 

σου κόβει την ανάσα με τις κολόνες, τα αγάλματα και τις τεράστιες αίθουσές του. Εντυπωσιακό είναι και το σύστημα 
υδροδότησης της πόλης, που παρείχε στους κατοίκους της άφθονο νερό παρά τις ελάχιστες βροχοπτώσεις. Η πώληση νερού 

στα καραβάνια, εξάλλου, ήταν που οδήγησε την πόλη στην ακμή της. Εκτός από το Θησαυροφυλάκιο, δείτε την πηγή του 
Μωυσή, το θέατρο, το βασιλικό τάφο της Υδρίας, το Παλάτι. Μετά το τέλος της ξενάγησης, πάρτε γαϊδουράκια και ανεβείτε 

στο Μοναστήρι. Στην επιστροφή, μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο μέρος της διαδρομής με καμήλες.  
Γουάντι Ραμ  

Μια εντυπωσιακή έρημος, στα νότια της χώρας. Εξερευνήστε τη με 4x4 ή με καμήλες και βεδουίνους οδηγούς, οι οποίοι 
μπορούν να σας κανονίσουν και διανυκτέρευση.  

Νεκρά Θάλασσα 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για λίμνη, αλλά την αποκαλούν θάλασσα λόγω… μεγέθους. Το «νεκρά», όμως, 

ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, αφού εξαιτίας της περιεκτικότητάς της σε αλάτι (περίπου 40%) δεν 
επιβιώνουν οργανισμοί. Βρίσκεται 411 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το μπάνιο εδώ είναι εμπειρία. Η γύρω 

περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια  
Μάταμπα 

Εδώ βρίσκεται μια παλαιοχριστιανική εκκλησία στο πάτωμά της οποίας υπάρχει ένα εκπληκτικό ψηφιδωτό με το χάρτη της 
ευρύτερης περιοχής. Χάρη σ’ αυτόν το χάρτη ανακαλύφθηκαν πολλά μνημεία της χώρας.  

Τζέρας 
Ή αλλιώς η πόλη με τις χίλιες κολόνες. Αρχαία πόλη στα βόρεια του Αμάν (προς τα σύνορα με τη Συρία). Η κεντρική της 

πλατεία μοιάζει με εκείνη του Βατικανού. 

  

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες  , σας ανακοινώνουμε τον νέο μας  διαγωνισμό πωλήσεων με 
έπαθλο ένα αξέχαστο ταξίδι στην   ΙΟΡΔΑΝΙΑ 

Ο διαγωνισμός ξεκινά την 1η  ΜΑΙΟΥ 2019 και ολοκληρώνεται στις 31η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2019 

Εισπράξεις έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

Στόχοι παραγωγής 

15 ΝΕΑ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ   εισπραχθέντα έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  1  (μία)  συμμετοχή  

25 ΝΕΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  εισπραχθέντα έως 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  2  (δύο)  συμμετοχές 

   

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 


