
 المنطقة األولى: أم قيس
إلى عجلون: 5 ليالي 

تبدأ: 31 آذار
تنتهي: 5 نيسان 

التكلفة: 350 دينار 
 التكلفة ألول 10 أردنيين 210 دينار

 المنطقة الثانية: عجلون
إلى الفحيص: 3 ليالي 

تبدأ: 7 نيسان
تنتهي: 10 نيسان 

التكلفة: 240 دينار 
 التكلفة ألول 10 أردنيين 145 دينار

 المنطقة الثالثة: الفحيص إلى
وادي الزرقاء ماعين: 4 ليالي 

تبدأ: 11 نيسان
تنتهي: 15 نيسان 

التكلفة: 280 دينار 
التكلفة ألول 10 أردنيين 170 دينار

تكلفة المنطقة الواحدة 
المنطقة الرابعة: األودية الثالثة الى الكرك: 

3 ليالي 
تبدأ: 16 نيسان

تنتهي: 19 نيسان 
التكلفة: 240 دينار 

التكلفة ألول 10 أردنيين 145 دينار

 المنطقة الخامسة: الكرك إلى ضانا:
5 ليالي )اإلقامة ألول ليلة ستكون في الكرك(

تبدأ: 21 نيسان
تنتهي: 25 نيسان 

التكلفة: 350 دينار 
 التكلفة ألول 10 أردنيين 210 دينار

 المنطقة السادسة: ضانا إلى البتراء:
5 ليالي )اإلقامة ألول ليلة ستكون في ضانا(

تبدأ: 27 نيسان
تنتهي: 1 أيار 

التكلفة: 320 دينار 
 التكلفة ألول 10 أردنيين 195 دينار

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

 احجز
اآلن

للجميع

 احجز
اآلن

لألردنيين

المنطقة السابعة: البتراء إلى رم: 8 ليالي 
)اإلقامة ألول ليلة ستكون في البترا(

تبدأ: 2 أيار 
تنتهي: 9 أيار 

التكلفة: 570 دينار 
 التكلفة ألول 10 أردنيين 345 دينار

 المنطقة الثامنة: رم إلى العقبة: 5 ليالي
)اإلقامة ألول ليلة ستكون في رم(

تبدأ: 10 أيار 
تنتهي: 14 أيار 

التكلفة: 320 دينار 
التكلفة ألول 10 أردنيين 195 دينار

التكلفة: 3000 دينار أردني
التكلفة ألول 3 أردنيين 1800 دينار

تكلفة مسير درب األردن كاماًل:

الخصومات بدعم من: 

المنطقة الثانية: نهاية األسبوع
من صباح يوم 7 نيسان

إلى مساء 8 نيسان
التكلفة: 100 دينار

المنطقة الثالثة: نهاية األسبوع
من صباح يوم 14 نيسان

إلى مساء 15 نيسان
التكلفة: 100 دينار

المنطقة الخامسة: نهاية األسبوع
من صباح يوم 20 نيسان

إلى مساء 22 نيسان
التكلفة: 140 دينار

التكلفة: 30 دينار أردني
التكلفة ألول 20 أردني لكل يوم 18 دينار

تكلفة المغامرة اليومية

تكلفة مغامرات نهاية األسبوع
المنطقة السادسة: نهاية األسبوع

من مساء يوم 27 نيسان
إلى مساء 29 نيسان

التكلفة: 140 دينار

المنطقة السابعة: نهاية األسبوع
من مساء يوم 4 أيار

إلى مساء 6 أيار
التكلفة: 140 دينار

المنطقة الثامنة: نهاية األسبوع
من مساء يوم 11 أيار

إلى مساء 13 أيار
التكلفة: 140 دينار
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