The Jordan Festival and Events calendar, 2012
2102 برنامج مهرجانات وفعاليات األردن أحلى

DATE
20 – 23
June

LOCATION
Karak Tourism
Festival

NAME
Mansaf

1

20- 23 مهرجان كرك
June السياحي

5 - 8 July

منسف

Tafileh
Tourism
Festival

2
01 ،22 ،22
حزيران

3

 الطفيلة،مهرجان القالية معطن

12 July

Salt, old city
staircases

City Art

 تموز02

،السلط القديمة
الساللم

رسم جدران الساللم
)(أدراج

BRIEF
The Karaki Jameed
Festival; a
celebration of
mansaf and Jameed
in the beautiful
Karak Castle.
Food competitions,
best mansaf prize,
folk dance,
souvenirs and
children’s activities
all focused on
celebrating our
national dish; the
Mansaf
مهرجان الجميد الكركي
احتفاال بالمنسف والجميد في
قلعة الكرك األثرية إضافة
إلى مسابقات وجائزة أفضل
منسف وعروض فلكلورية
وتحف وحرف مختلفة
وأنشطة لألطفال والتركيز
على االحتفال باألكلة الشعبية
 المنسف: األشهر في األردن
Celebrating
tomatoes in style! A
culinary festival
celebrating
tomatoes and more!
االحتفال بمنتج البندورة بشكل
متميز عبر األكلة الشهيرة
(قالية البندورة) وأنشطة
أخرى عديدة
Turning Salt’s
staircases into
masterpieces of art
by the youth of the
city.
نشاط لشباب مدينة السلط
لتزيين الجدران والساللم
برسوماتهم الفنية

Ramadan

Citadel,
Amman

Citadel Nights

رمضان

عمان/القلعة

ليالي القلعة

Ramadan

All governates

Ramadan
Festival

رمضان

كافة المحافظات

مهرجان رمضان

20th
August

Ma’an

Palm Festival

4

5

6

The twinkling lights
of the city, the clear
night sky. The
amazing backdrop
of the Umayyad
Castle and the
Hercules columns.
Enjoy the family
friendly atmosphere
of the Citadel
Nights, shop, eat
and listen to the
beautiful music of
local artists playing
their best of Tarab
and classical Arabic
music
الفعالية المسائية الشهيرة تحت
سماء عمان الصافية عند
القلعة التي تشهد على تاريخ
األمويين والرومان من قبلهم
 في أجواء،ممن سكنوا المدينة
مسائية عائلية رائعة للجميع
للتسوق والتمتع بأجمل
العروض الفنية والموسيقية
الطربية العربية وغيرها
The town comes to
life during Ramadan.
Celebrate Ramadan
in the governorates
amongst the
hospitable people of
Jordan, enjoying
food, shopping and
entertainment
احتفاء بالشهر الفضيل في
كافة محافظات المملكة
بفعاليات تليق بالشهر المبارك
وتعكس كرم الضيافة األردني
وتتضمن أنشطة للتسوق
والترفيه
Celebrating and
preserving tangible
and intangible
Bedouin heritage,
the Palms festival in
Maan will transport
you to another
world; one full of
poetry music, folk

 آب21

معان

6, 7, 8
Madaba City
September

7

8

 أيلول2 ،7 ،6

مادبا

27
September
 أيلول27
18, 19
October

All
governorates
كافة المحافظات
Ajloun
governorate

02 ،02
تشرين األول

عجلون

Eid Al
Adha

Dear Sea

عيد األضحى

البحر الميت

2, 3 Eid al

Zarqa + Maan

9

10

11

dance and
traditional Bedouin
handicrafts and food
مهرجان النخيل
االحتفال باإلرث البدوي بكل
أشكاله وتفاصيله في مهرجان
النخيل في معان الذي سيحمل
المشاركين إلى عالم بدوي
أصيل بما فيه الموسيقى
والشعر واألطباق والحرف
Mosaic Festival Every corner of
Madaba will come to
life during this
festival; music and
dance will meet you
at every corner.
Enjoy the city trail,
experience first
hand how mosaics
are produced, eat
and shop
مهرجان الفسيفساء
احتفاالت تحيي مادبا وتر ّفه
عن زوارها بالموسيقى
واألنشطة الترفيهية واالطالع
عن قرب على عملية تحضير
لوحات الفسيفساء إلى جانب
الحرف والتسوق واألطعمة
المختلفة
World Tourism
Day
اليوم العالمي للسياحة
Live Harvest
Join the local
Tour
farmers in olive
picking during the
harvest season.
Family fun for
everyone
قطف الزيتون
فعالية عائلية ممتعة يشارك
فيها الجميع بمساعدة الفالحين
في قطف الزيتون في عجلون
Dead Sea
Enjoy the
Nights
atmosphere of the
Dead Sea in this
annual Festival;
listen to the beautiful
voices of Jordan’s
most popular artists
ليالي البحر الميت
مهرجان سنوي يجمع الفنانين
المحليين في ليالي رائعة على
ضفاف البحر الميت
The Jordanian Be part of the

Adha
(October)

Military Tattoo

ثاني وثالث أيام
عيد األضحى
(في تشرين
)األول
22, 23, 24
November

 معان+الزرقاء

استعراض موسيقات
القوات المسلحة

Pella, Irbid

Orange
Festival

22 ،20 ،22
تشرين الثاني

 اربد،طبقة فحل

مهرجان البرتقال

12

8th
December

Tree lighting

 كانون األول2

إضاءة شجرة الميالد

13

29, 30,
31st
December
14

Aqaba

The Aqaba
International
Firework
Festival

grandeur of the
military marching
band parade
استعراضات رائعة ومذهلة
وراقية كالعادة لموسيقات
القوات المسلحة األردنية
الباسلة
Escape to the warm
weather of Pella for
some family
activities; oranges
and citrus fruits are
on display in all
shapes and sizes.
Whether you are
buying fruit or fruit
products, enjoying
the sculptures
produced by the
youth or many of the
other activities in
store for you
فعالية في أجواء عائلية ومناخ
جميل في طبقة فحل لالحتفال
بالبرتقال وغيره من
الحمضيات بشكل مميز وفني
وعرضها بمختلف التصاميم
الجميلة وتضم فعاليات عائلية
عديدة منها شراء الفواكه
واالستمتاع بالتصاميم
وغيرها
Tis the season to be
merry… join us in
one of the
governorates for the
official tree lighting
ceremonies.
االحتفال الذي يضم األردنيين
في إحدى المحافظات
لالحتفال بعيد الميالد المجيد
باعتباره مناسبة عزيزة على
كافة األردنيين
Where fire dances to
music… A colorful
extravaganza of
fireworks in a
beautiful night time
display from the sea.
Join the end-of-year
celebrations in

Aqaba
عروض مميزة غير مسبوقة
تجمع الموسيقى واأللعاب
النارية المتراقصة على أنغام
هذه الموسيقى فوق البحر
األحمر لتضيء سماء العقبة
بلوحات رائعة في نهاية العام

مهرجان العقبة الدولي
لأللعاب النارية

العقبة

00 ،01 ،22
كانون األول

For further information, please visit:
www.mota.gov.jo
www.visitjordan.com
or call the Ministry of Tourism hotline on +962 (6) 1234567
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية
www.mota.gov.jo
www.visitjordan.com
أو االتصال على الخط الساخن التابع لوزارة السياحة واآلثار
+962 (6) 1234567

