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ΙΟΡΔΑΝΙΑ
Με την ποιότητα, ασυναγώνιστη εμπειρία & συνέπεια του Boutros Tours

Ανθίμου Γαζή 9, Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα - Αθήνα, Τηλ.: 210 3248 171  
www.boutrostours.gr 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ 
ΤΑΞΙΔΙΑ (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ!)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. ΠΤΗΣΕΙΣ Ξενοδοχεία Άτομα σε
2κλινο

Διαφορά 
1κλινο

Φόροι

QUEEN ALIA TOUR
Αμμάν ( 3) - Πέτρα ( 1) - Ουάντι
Ραμ ( 1) Ημιδιατροφή Αμμάν -
Γέρασα - Αζλούν - Μάταμπα - όρος
Νέμπο - Νεκρά Θάλασσα - Πέτρα -
Μικρή Πέτρα - Ουάντι Ραμ

6 ΚΥΡΙΑΚΗ
ROYAL

JORDANIAN
3*
4*/5*

520 €
615 €

110 €
175 €

420 €

6ΗΜΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
Νεκρά θάλασσα (1)  - Wadi Rum(1) 
- Αμμάν (3) Ημιδιατροφή Αμμάν - 
Μάταμπα - Όρος Νέμπο - Νεκρά 
Θάλασσα - Πέτρα - Μικρή Πέτρα - 
Wadi Rum - Γέρασα      

6

13/05, 27/05 
&10/06 ,24/06 
& 01/07,22/07 

& 05/08 & 
12/08 & 02/09

ROYAL
JORDANIAN

5* 610 € 260 €

JORDAN  
HIGHLIGHTS
Αμμάν (4)  - Πέτρα (1) - Wadi 
Rum ( 1)     Ημιδιατροφή                                          
Αμμάν - Κάστρα Ερήμου - Νεκρά 
Θάλασσα - Bηθανία - Γέρασα 
-Αζλούν -Μάταμπα - Νέμπο - Μικρή 
Πέτρα/ Μπέιντα - Πέτρα- Ουαντι Ραμ

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ROYAL

JORDANIAN
3*
4*Αμμάν/5*Πέτρα

570 €
680 €

180 €
260 €

JORDAN  
PANORAMA
Αμμάν (4) - Πέτρα (2) - Wadi Rum
(1) Ημιδιατροφή Αμμάν - Κάστρα
Ερήμου - Νεκρά Θάλασσα -
Γέρασα -Αζλούν -Μάταμπα -
Νέμπο - Μικρή Πέτρα/ Μπέιντα -
Πέτρα- Ουαντι Ραμ - Άκαμπα
Κρουαζιέρα στην Άκαμπα με
γεύμα!

8 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ROYAL
JORDANIAN

3*
4*
5*

670 €
825 €
945 €

225 €
305 €
370 €

QUEEN RANIA 
TOUR
Αμμάν (2) - Πέτρα (1) - Νεκρά 
Θάλασσα ( 2) - Wadi Rum  (1) 
-Άκαμπα (1) Ημιδιατροφή Αμμάν - 
Νεκρά Θάλασσα - Γέρασα -Αζλούν 
-Μάταμπα - Νέμπο - Μικρή Πέτρα/ 
Μπέιντα - Πέτρα- Ουαντι Ραμ

8

13/05, 27/05 
&10/06 ,24/06 
& 01/07,22/07 

& 05/08 & 
12/08 & 02/09

ROYAL
JORDANIAN

5* 690 € 360 €

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  
(ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ!)

ΠΤΗΣΕΙΣ
Royal Jordanian
Αθήνα - Αμμάν  13:35 - 15:45
Αμμάν - Αθήνα  10:30 - 12:50
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

* Οι τιμές έχουν υπολογιστεί βάσει ειδικού οικονομικού ναύλου στις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες . 
Σε περίπτωση εξαντλήσεως των θέσεων αυτών τα πακέτα θα επιβαρύνονται με τις διαφορές των ναύλων που 
καλύπτονται από τους ταξιδιώτες. *Οι τιμές του τιμοκαταλόγου για το πρόγραμμα Queen Rania είναι υπολογισμένες 
με ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Στην περίπτωση μικρότερης συμμετοχής η εκδρομή ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ!!!. 
Πραγματοποιείται με τιμή που προκύπτει από την  μικρή συμμετοχή και με Αγγλόφωνες ξεναγήσεις.                         
*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου για τα προγράμματα QUEEN ALIA & JORDAN PANORAMA είναι υπολογισμένες με 
ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων. Για συμμετοχές 7 ατόμων και άνω οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται Ελληνόφωνες. Σε 
περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, η εκδρομη΄ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Πραγματοποιείται με Αγγλόφωνες ξεναγήσεις     
* Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου ισχύουν για την περίοδο MAIOY - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
* Για όλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές/πακέτα εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού 
διαβατηρίου νέου τύπου που έχουν εκδοθεί μετά το 2006 στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και όχι νομαρχίες και 
να έχουν 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία ταξιδιού.
* Με την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  αποδέχεσθε  αυτομάτως  ότι  έχετε  διαβάσει  προσεκτικά  τις  παρακάτω 
σημαντικές  σημειώσεις  και  έχετε  ενημερωθεί  για  τυχόν  απορίες σας  από  τους πωλητές   του  Boutros Tours 
* Οι φόροι αεροδρομίων και τα τέλη  προσαύξησης  καυσίμων μπορεί να αλλάξουν  από τις αεροπορικές εταιρείες  
ανα πάσα στιγμή. Αν θα υπάρξουν αλλαγές θα επιβαρύνουν τους πελάτες. Παρακαλώ επιβεβαιώνεται την τελική τιμή 
με την εξόφληση του πακέτου σας.
*  Όλες  οι τιμές  είναι  υπολογισμένες  σε  standard  δωμάτια  ξενοδοχείων.  Για  διαμονή σε  ανώτερη  κατηγορία  
δωματίων   υπάρχει  η  ανάλογη  επιβάρυνση.
* Οι  τιμές  είναι  βασισμένες  σε  σημερινές  ισοτιμίες ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ  και σημερινούς  ναύλους  αεροπορικών  
εταιριών.  Σε περίπτωση  αύξησης,  οι  αυξήσεις  θα  βαρύνουν  τον  ταξιδιώτη
* Με αφορμή τις καθημερινές διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ,  σας ενημερώνουμε ότι οι τιμοκατάλογοί 
μας είναι ενδεικτικοί και η τελική τιμή θα οριστικοποιείται τη στιγμή της ζήτησης. Ακόμη και σε περιπτώσεις που έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί κράτηση ενδέχεται να αναπροσαρμογή της τιμής εφόσον δεν έχει αποπληρωθεί το εξαρχής 
συμφωνηθέν ποσό.
* Το  τρίκλινο  δωμάτιο  είναι δίκλινο  με  προσθήκη  τρίτου  κρεβατιού  και καλό  είναι  να  μην  επιλέγεται  από  τρεις  
ενήλικες 
* Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως αυτή 
πραγματοποιείται ανά εποχή. Μην βασίζεστε στα προγράμματα της μπροσούρας και της ιστοσελίδας γιατί αυτά 
είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαβαίνετε ούτε η μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδεται  συνέχεια, ούτε οι αλλαγές στην 
ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται συνεχώς.
* Η νέα έκδοση τιμοκαταλόγου ακυρώνει κάθε προηγούμενη.

Για τις κρατήσεις σας απαραίτητη η προσκόμιση διαβατηρίου ή ταυτότητα νέου τύπου ή φωτοτυπία τους εν ισχύ για 
την σωστή αναγραφή των ονομάτων στην κράτηση και έκδοση των εισιτηρίων. ‘Αλλα στοιχεία δεν ελέγχονται και 
ουδεμία ευθύνη φέρει το Boutros Tours για τη εγκυρότητα των διαβατηρίων.


