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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
Αμμάν - Πέτρα - Γέρασα - Μάνταμπα – Όρος Νέμπο – Μπέιντα - Κεράκ Ουάντι Ραμ – Άκαμπα – κάστρο Σόμπακ – Βηθανία - Νεκρά Θάλασσα

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
24, 31/ 1 2

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΣΙΑ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Με την υπογραφή του COSMORAMA
Μυστηριώδεις πολιτείες σμιλεμένες πάνω σε επιβλητικούς βράχους, ναοί καλυμμένοι με
περίτεχνα βυζαντινά ψηφιδωτά, μαγευτικά κάστρα και πολιτισμοί που άφησαν τα χνάρια τους
πάνω στην άμμο να μαρτυρούν το ρωμαϊκό και βυζαντινό μεγαλείο, αλλά και την πτώση του.
Σε αυτό το εξαιρετικά σχεδιασμένο ταξίδι αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
θα βρεθείτε σε αρχαίες πόλεις, θα γνωρίσετε φιλόξενους (και δη, ιδιαίτερα φιλικούς στους
Έλληνες) ανθρώπους, θα γευτείτε εξαιρετική κουζίνα, θα διασχίσετε την έρημο με 4x4, θ’
ατενίσετε μύρια περίεργα κι αξιοθαύμαστα κι ακόμα, θα απολαύσετε κολύμπι στα ιαματικά νερά
της Νεκράς Θάλασσας. Κι αν κάποιοι σας τάζουν παλάτια στην άμμο της ερήμου, εμείς στο
COSMORAMA, πιστοί στις αξίες που μας καθιστούν τόσα χρόνια σταθερή αξία στις
προτιμήσεις της πιο απαιτητικής, ταξιδιωτικής πελατείας, οργανώσαμε μια διανυκτέρευση
σε σκηνές καταυλισμού στην έρημο για μια πρωτόγνωρη εμπειρία ταξιδιού!
Ακολουθήστε μας λοιπόν σε αυτό το πλήρες οδοιπορικό στον χρόνο και τη μνήμη του τόπου κι
ελάτε να σας ξεναγήσουμε σε βάθος στην εκπληκτική Ιορδανία της ιστορίας, του πολιτισμού
και του ατελείωτου μυστηρίου.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
… από τους πιο έμπειρους διοργανωτές της ελληνικής αγοράς …
 Πτήσεις με Royal Jordanian
 Ξενοδοχεία 5* σε Αμμάν, Νεκρά Θάλασσα, Άκαμπα & 4* στη Πέτρα με ημιδιατροφή
 Διανυκτέρευση σε σκηνές στο Ουάντι Ραμ με ημιδιατροφή
 Διανυκτέρευση στη Πέτρα
 Ξενάγηση στη Γέρασα, την Πομπηία της Ανατολής
 Επίσκεψη στον Άγιο Γεώργιο της Μάνταμπα
 Ξενάγηση στη Μπέιντα, τη μικρή Πέτρα
 Σαφάρι με ειδικά οχήματα στο Ουάντι Ραμ
 Περιήγηση και διανυκτέρευση στην Άκαμπα
 Επίσκεψη στο μοναδικό κάστρο Σόμπακ
 Επίσκεψη στη Βηθανία
 Χαλάρωση στα ιαματικά νερά της Νεκράς Θάλασσας
 Έμπειρος αρχηγός/ συνοδός
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…εσείς το ξέρατε;
ΠΕΤΡΑ
10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για
την αρχαία πόλη των Ναβαταίων

Με το μυστήριο και την απαράμιλλη γοητεία που εκπέμπει στον επισκέπτη, η ιστορική
Πέτρα αποτελεί πόλο έλξης εκατομμυρίων ταξιδιωτών. Ιδού 10 συναρπαστικές
πληροφορίες για την αρχαία πόλη της Ιορδανίας!
Ίδρυση της πόλης
Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι η Πέτρα ιδρύθηκε το 312 π.Χ. δικαιώνοντας τη φήμη της ως μία
από τις αρχαιότερες πόλεις σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ναβαταίοι
Οι νομαδική φυλή των Ναβαταίων έφτασε στην Ιορδανία τον 6ο αιώνα π.Χ. δημιουργώντας
έναν από τους πιο εκπληκτικούς προϊστορικούς πολιτισμούς.
Θαύμα του Σύγχρονου Κόσμου
Μαζί με το Σινικό Τοίχος στην Κίνα, το Μάτσου Πίτσου στο Περού, το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία,
το Τσίτζεν Ίτσα στο Μεξικό και το άγαλμα του Χριστού του Λυτρωτή στη Βραζιλία, η Πέτρα
ονομάστηκε ένα από τα Επτά Θαύματα του Σύγχρονου Κόσμου το 2007.
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Ελπίδες για μελλοντικές ανακαλύψεις
Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν πως ως τώρα έχει ολοκληρωθεί μονάχα ένα 15% ανακαλύψεων,
πράγμα που δίνει ελπίδες πως κάποτε η ανθρωπότητα θα μπορεί να θαυμάζει και άλλα
συναρπαστικά μνημεία που θα δουν το φως της ημέρας.
Ταφικά μνημεία
Περίπου 800 ταφικά μνημεία βρίσκονται στην περιοχή με κυριότερο, το Θησαυροφυλάκιο, το
οποίο αρχικά εκτελούσε χρέη βασιλικού μαυσωλείου και κρύπτης. Το μνημείο χρονολογείται
περίπου 2.000 ετών.
Ποιος την ανακάλυψε
Γνωστή και ως «Χαμένη Πόλη», η Πέτρα ανακαλύφθηκε από τον Ελβετό εξερευνητή Γιόχαν
Λούντβιχ Μπούρκχαρντ στα 1812.
Ουνέσκο
Η πόλη αναγνωρίστηκε από την Ουνέσκο στα 1985 ως Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Σταυροδρόμι λαών και εμπορίου
Στρατηγικά τοποθετημένη ανάμεσα στην Ερυθρά και τη Νεκρά Θάλασσα, η πόλη κατά τη
διάρκεια των Ελληνιστικών και των Ρωμαϊκών χρόνων αποτέλεσε σημαντικό κόμβο λαών και
πολιτισμών, ενώ αποτέλεσε σταυροδρόμι για τα μετάξια της Κίνας, τα μπαχαρικά της Ινδίας,
καθώς και τα έλαια και τα θυμιάματα του αραβικού κόσμου.
Υδρευτικό Σύστημα
Από το θαυμαστό υδρευτικό της σύστημα μπορούσε να αντληθεί αρκετό νερό για να
συντηρηθούν περίπου 30.000 κάτοικοι που εκτιμάται πως έμεναν στην περιοχή.
Ταινίες
Ό Ιντιάνα Τζόουνς, η Επιστροφή της Μούμιας, και το Η τελευταία Σταυροφορία είναι μερικές
από τις πιο γνωστές ταινίες χολιγουντιανών περγαμηνών που χάρισαν στην Πέτρα
αναγνώριση και την έκαναν πόλο παγκόσμιας τουριστικής έλξης.
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα – Αμμάν
Πετώντας για την πιο μαγευτική χώρα της Μέσης Ανατολής
Αναχώρηση αεροπορικώς για το Αμμάν, την ιστορική πρωτεύουσα με το ζωηρό, σύγχρονο
πρόσωπο και τις πολύχρωμες αντιθέσεις.
Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.
Ημέρα 2η: Αμμάν (ξενάγηση πόλης, Γέρασα, κάστρο Αζλούν)
Ιδιαίτερα μαθήματα ελληνιστικών σπουδών
Ραμπάτ Αμμούν, Φιλαδέλφεια, Αμμάν. Η πανάρχαια και συνάμα σύγχρονη πόλη που
στις μέρες μας ακούει στο
όνομα Αμμάν αποτελεί την
αφετηρία της σημερινής
μας ξενάγησης.
Στην κορυφή της Ακρόπολης,
το ιστορικό κέντρο της πόλης
με τα κατάλοιπα του Ναού
του Ηρακλή, τις Βυζαντινές
εκκλησίες και το Ανάκτορο
των
Ομμαγιαδών
μας
υπενθυμίζει
τις
ένδοξες
καταβολές του. Από την άλλη
μεριά, το Ρωμαϊκό Θέατρο και
το Οντεόν, αλλά και το
υπέροχο τζαμί του βασιλιά
Αμπντουλάχ
(εξωτερική
επίσκεψη)
ανήκουν
στα
νεότερα λαμπρά αξιοθέατα
της
περιήγησης
που
πραγματοποιούμε σ’ αυτό.
Στη συνέχεια, αναχωρούμε
για τη Γέρασα, γνωστή και ως
Πομπηία της Ανατολής. Ο ιππόδρομος, η μοναδική οβάλ πλατεία, η οδός με την
κιονοστοιχία, το νότιο και το βόρειο θέατρο, το νυμφαίο, ο ναός της Αρτέμιδος, αλλά και
οι τρεις βυζαντινές εκκλησίες -η μια εκ των οποίων έχει να επιδείξει σπάνια μωσαϊκάδικαιώνουν απόλυτα τον τίτλο της ως η πιο καλοδιατηρημένη ελληνορωμαϊκή πόλη της
Δεκάπολης.
Κατά την επιστροφή μας για δείπνο και διανυκτέρευση στο Αμμάν, κάνουμε μια στάση
στο επιβλητικό κάστρο Αζλούν που δεσπόζει στην πεδιάδα του Ιορδάνη για να
θαυμάσουμε το πανόραμα της αραβοϊσλαμικής αρχιτεκτονικής του 12 ου αιώνα.
Ημέρα 3η: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Κεράκ – Κάστρο Σόμπακ – Πέτρα
Κάστρα και πολιορκητές: Ιστορίες γραμμένες με ψηφιδωτά και αιχμηρά ξίφη
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη Μάνταμπα με την ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου. Σ’ αυτήν ο επισκέπτης μπορεί να δει τον πρώτο χάρτη των Αγίων Τόπων! Τα ιερά
προσκυνήματα του χριστιανικού κόσμου που βρίσκονται στην επικράτεια Ιορδανίας και
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Αιγύπτου είναι φιλοτεχνημένα με τα περίτεχνα ψηφιδωτά για τα οποία φημίζονται οι εξαιρετικοί
τεχνίτες της πόλης.
Η παράδοση αναφέρει πως στο όρος Νέμπο -προς το οποίο συνεχίζουμε-, ο Μωυσής
στάθηκε για να ατενίσει την υπέροχη θέα προς την κοιλάδα του Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα.
Αναβιώνοντας τη βιβλική σκηνή, στεκόμαστε στο ίδιο σημείο έκθαμβοι. Η Γη της Επαγγελίας
απλώνεται τώρα μπροστά στα μάτια μας ενώνοντας το βιβλικό παρελθόν και το παρόν μέσα
στο χρονικό συνεχές.
Η παλιά πρωτεύουσα του βιβλικού βασιλείου Μοάμπ και το κάστρο των Μοαβιτών στην
πόλη Κεράκ είναι ο επόμενος σταθμός της ξενάγησής μας. Κτισμένο το 1142 στα ερείπια των
τειχών που χρονολογούνται από τα χρόνια των Ναβαταίων, το κάστρο μαρτυρά ένδοξες μέρες,
αλλά και μια ιστορία απανωτών επιθέσεων και πολιορκιών.
Η επόμενη στάση της διαδρομής προς την Πέτρα μας βρίσκει στο κάστρο Σόμπακ.
Σκαρφαλωμένο σε ένα άγριο, απομακρυσμένο τοπίο, το επιβλητικό κτίσμα κερδίζει τον σεβασμό
ακόμα και του πιο αδιάφορου επισκέπτη. Στην είσοδό του, το προσωπικό ντυμένο σαν τους
στρατιώτες του πάλαι ποτέ στρατού του Σαλαντίν «φρουρεί» την είσοδο καλωσορίζοντας τους
επισκέπτες με μάχες ξίφους!
Άφιξη στην Πέτρα και τακτοποίηση αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, όπου δειπνούμε και
διανυκτερεύουμε.
Ημέρα 4η: Πέτρα (ξενάγηση) – Μπέιντα - Ουάντι Ραμ
Τα μυστικά των Ναβαταίων: Θαυμάζουμε ένα από τα επτά θαύματα του Σύγχρονου
Κόσμου!
Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας, το χέρι του Θεού και η ανθρώπινη εφευρετικότητα
φαίνεται πως ένωσαν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που συγκλονίζει
σύγκορμο τον επισκέπτη. Τι κι αν η δόξα των Ναβαταίων κράτησε μόλις δυο αιώνες; Στο
διάστημα αυτό, ο νομαδικός λαός που έφτασε από τα βάθη της Αραβίας κατάφερε να αφήσει

5

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ – 7 ημ.

πίσω του ένα απαράμιλλο πολιτιστικό στίγμα με μνημεία που αφηγούνται στον επισκέπτη τον
πλούτο καθώς και την εξαισίως υπερβατική αισθητική τους.
Ο περίπατος μέσα στο στενό φαράγγι με τα ψηλά βράχια που λέγεται Σικ θα μας
αποζημιώσει βγάζοντάς μας μπροστά από το Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ). Το πιο φωτογενές
μνημείο της Πέτρας, μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό, δικαιώνοντας κάθε φήμη, αλλά και
κάθε «κλικ» της φωτογραφικής μας μηχανής! Η περιπλάνησή μας στο εσωτερικό Σικ και τον
δρόμο των προσόψεων θα μας αποκαλύψει κι άλλα εξαιρετικά μνημεία όπως το θέατρο, τους
Βασιλικούς τάφους, τη Βασιλική, αλλά και τον βυζαντινό καθεδρικό ναό, ενώ στη ρωμαϊκή πλευρά
της πόλης θα θαυμάσουμε την οδό με την κιονοστοιχία, το τέμενος, τον ναό του φτερωτού
λιονταριού και τον ναό της κόρης του Φαραώ.
Συνεχίζοντας στη «Μικρή Πέτρα», περπατάμε κατά μήκος του λαξευμένου φαραγγιού. Μια σειρά
κτισμάτων που φυσικά, δεν στερούνται δεξιοτεχνίας, όπως αποθήκες, ταφικά μνημεία, κανάλια
νερού, αλλά και δεξαμενές μας αποκαλύπτει πως δεν κέρδισε αδίκως τον ρόλο του πιο σημαντικού
προαστίου της Πέτρας. Μόνο αν δει κανείς με τα μάτια του τη ροζ άμμο της ερήμου της Ουάντι
Ραμ με τις προϊστορικές πετρογραφίες και τις απίθανες φυσικές αψίδες που η ίδια η φύση
δημιούργησε ως μέγας γλύπτης, θα μπορέσει να εξηγήσει το προσωνύμιο που της έχουν δώσει οι
βεδουίνοι αποκαλώντας την Κοιλάδα της Σελήνης. Και μπορεί στην περιοχή να έλαβαν χώρα
πολλές από τις μάχες ενάντια στους Οθωμανούς κατά τη διάρκεια της Αραβικής Εξέγερσης το 1916,
ωστόσο στο μυαλό μας δεν μπορεί να μην έρθει ο Πίτερ Ο’ Τουλ ως Λόρενς της Αραβίας! Δείπνο
και διανυκτέρευση μέσα στις σκηνές μας.
Πάνω στο προσκέφαλό σας, τ’ αστέρια στον ουρανό της ερήμου κεντούν ένα φωτεινό πέπλο,
στήνοντας μια μαγική σύνθεση σε μια νύχτα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ.
Ημέρα 5η: Σαφάρι στο Ουάντι Ράμ – Άκαμπα
Το τραγούδι της ερήμου: 4x4 στην άμμο με τις ροζ αποχρώσεις
Μπορεί οι πρώτοι κάτοικοι να έφθασαν στο Ουάντι Ραμ κατά την Παλαιολιθική εποχή με τα
πόδια ή σε καραβάνια, όμως εμείς για τις ανάγκες της ταξιδιωτικής αυτής περιπλάνησης
θα οδηγηθούμε εκεί με τα σύγχρονα Jeep 4Χ4 (με καρότσα).
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Στο φαράγγι του Καζάλι θα δούμε αρχαίες πετρογραφίες με δεκάδες κρυπτογραφημένα
μηνύματα (γραμμένα τα περισσότερα στα Ναβαταϊκά) να συντηρούν στον χρόνο ανεξίτηλο το
μυστήριό τους. Γεμάτο με πολύχρωμη άμμο και βουνά από ψαμμίτη και γρανίτη, σμιλεμένα
από τα στοιχεία της φύσης, το Ουάντι Ραμ χαρακτηρίστηκε το 2011 από την Ουνέσκο ως
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Μετά το σαφάρι μας στην έρημο, αναχωρούμε για την
Άκαμπα, το κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο της Νότιας Ιορδανίας που βρίσκεται πάνω στην
Ερυθρά θάλασσα. Μια σύντομη περιήγηση της όμορφης παραθαλάσσιας πόλης και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η: Άκαμπα- Βηθανία - Νεκρά θάλασσα
Μοναδική εμπειρία αναζωογόνησης
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε προς τη Βηθανία, πόλη που συνδέεται άρρηκτα με τη ζωή
και το θαυματουργό έργο του Ιησού, καθώς και του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Συνεχίζουμε για τη Νεκρά Θάλασσα, το χαμηλότερο σημείο επιφάνειας της ηπειρωτικής Γης! Αφού
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και φυσικά, τη δυνατότητα να
κολυμπήσουμε για να επωφεληθούμε από τις ευεργετικές ιδιότητες του πιο πλούσιου σε
περιεκτικότητα άλατος νερού (10 φορές περισσότερο από τον ωκεανό!). Οι ιαματικές ιδιότητες
των μετάλλων θα χαρίσουν στο δέρμα σας αποτοξίνωση και ευεξία. Τέλος, ένα χαλαρωτικό
μασάζ, ένα χαμάμ ή ένα μοναδικό spa αποτελούν την ξεκούραστη αποφώνηση ενός ταξιδιού
που μας έφερε σε επαφή με τον σπάνιο πολιτισμό και την πληθωρική ιστορία της φιλόξενης
χώρας. Δείπνο και τελευταία διανυκτέρευση, λίγο πριν πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.
Ημέρα 7η: Νεκρά θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Αμμάν για την πτήση που θα μας μεταφέρει πίσω στην Αθήνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΠΤΗΣΕΙΣ

ΩΡΑ

ΩΡΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΦΙΞΗΣ

Αθήνα – Αμμάν

12.35

14.40

Αμμάν – Αθήνα

09.25

11.50

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
7 ημέρες

Το

Διατροφή

HΒ
Ημιδιατροφή

Αναχώρηση

Διαμονή

2κλινο

1κλινο

Φόροι/Βίζα
Είσοδοι

730

24/12
5*, 4*
31/12

+280

+420

760

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) με Royal Jordanian
 Ξενοδοχεία 5*, 4* (Kempinski/ Royal 5* Amman, Crown Plaza/ Holiday Inn 5* Dead Sea,
Petra Moon/Panorama 4*, Oryx 5* Aqaba, Mazayen Camp Wadi Rum) ή παρόμοια
 Ημιδιατροφή καθημερινά
 Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Τέλη εισόδων στα όλα τα επισκεπτόμενα μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα
 Βίζα εισόδου στη χώρα για γκρουπ άνω των 5 ατόμων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Εκδρομές και ξεναγήσεις από έμπειρους τοπικούς ξεναγούς
 Φιλοδωρήματα
 Έμπειρο αρχηγό / συνοδό
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Αχθοφορικά, ποτά στη διάρκεια των γευμάτων

×

Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Απαραίτητο το διαβατήριό σας με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία εξόδου από τη χώρα.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

IBAN

ALPHA BANK

101-00-2320-009478

GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478

NATIONAL BANK

080/471703-14

GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314

EUROBANK

0026.0012.32.0200537077

GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077

PIRAEUS BANK

5029-057435-719

GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ – 7 ημ.

