Programma Jordanian Dreams, 12 dagen, 2014, gebaseerd op 2-4 personen
Auto/minibusje met chauffeur, entree kaartjes inbegrepen

DAG
Dag 1:

PROGRAMMA

INCLUSIEF.

Aankomst Amman Queen Alia International Airport. Onze

Vliegveld

vliegveld vertegenwoordiger wacht u op met uw naambordje. Hij

vertegenwoordiger,

zal uw visa voor u in orde maken en met u mee lopen door de

visa, transfers.

douane naar de chauffeur. Uw chauffeur wacht in de aankomst hal
al op u. Hij brengt u naar uw hotel in Amman voor overnachting.
Overnachting in het 3* Larsa Hotel in Amman, gebaseerd

Ontbijt.

op een tweepersoonskamer.
Dag 2:

Na het ontbijt komt uw chauffeur u ophalen voor een stadstour

Transfers, entree

door Amman. U bezoekt de Citadel met een prachtige uitzicht over

kaartjes.

de stad. Ook bezoekt u het Romeinse Theater, gelegen midden in
het hart van Amman. Vlakbij ligt de King Abdullah Moskee deze
kunt u ook bezoeken. Daarna zult u samen met uw chauffeur een
stuk van downtown Amman bezichtigen en vervolgens rijdt u door
naar Rainbow Street. Een beroemde straat in Amman: u kunt hier
heerlijk op een terrasje van een drankje genieten en er zijn leuke
winkeltjes te bezoeken.
Overnachting in het 3* Larsa Hotel in Amman, gebaseerd

Ontbijt.

op een tweepersoonskamer.
Dag 3:

Na uw ontbijt haalt uw chauffeur u weer. U gaat naar Jerash, de

Transfers, entree

een van de best bewaard gebleven Romeinse provinciesteden. Een

kaartjes, Engels

bezoek meer dan waard! Daarna verder naar Ajlun voor een

sprekende gids voor

bezoek aan het kasteel aldaar, met een prachtig uitzicht over de

de Soap House

omgeving.

wandeling (2-3 uur

Uw chauffeur brengt u vervolgens naar het Ajlun Natuur

durend).

Reservaat: voor vanmiddag staat er een wandeling in dit prachtige
reservaat gepland. U gaat de Soap House route volgen, samen

met een Engelssprekende gids. De route begint bij het
bezoekerscentrum en brengt u naar de Soap House in het dichtbij
gelegen dorp Orjan. Onderweg wandelt u door dik, gezond bos.
Een korte omweg wordt gemaakt om een oude wijnpers te
bezichtigen. U zult één van de oudste aardbeienbomen zien van
het reservaat terwijl u bergafwaarts de vallei in loopt. De route
gaat dan weer omhoog naar 1100 meter boven de zeespiegel. Deze
plek wordt ook de Eagle’s View Point genoemd. Daarna gaat het
weer bergafwaarts naar de Soap House.
In de Soap House werken lokale vrouwen nog steeds op de
traditionele manier. Zij maken Orjan pure olijf zeep.
De wandeling duurt 2-3 uur en is gemiddeld qua
moeilijkheidsgraad.
Overnachting in een Cabin in het Ajlun Natuur

Diner/ontbijt.

Reservaat, gebaseerd op een tweepersoonskamer.
Dag 4:

Vroeg in de ochtend vertrekt u uit Ajlun naar Madaba. In Madaba

Transfers, entree

zult u de St. George Kerk bezoek, met de beroemde mozaïek-

kaartjes.

kaart. Daarna rijdt u naar Berg Nebo, vanwaar Mozes uitkeek over
het beloofde land. U rijdt door naar Karak voor een bezoek aan het
immens grote kruisvaarderkasteel. Vervolg vervolgt u uw weg
naar het Dana Natuur Reservaat voor overnachting.
Overnachting in het Dana Guesthouse, gebaseerd op een

Diner/ontbijt.

tweepersoonskamer.
Dag 5:

Na ontbijt gaat u samen met een Engels sprekende gids op pad

Engels sprekende

voor een 2 uur durende wandeling. Uw wandeling eindigt weer bij

gids, transfers.

het Dana Guesthouse, waar uw chauffeur al op u staat te wachten.

Entree voor Shobak

Rij naar Shobak voor een bezoek aan het kasteel en daarna door

en Little Petra is

naar Little Petra. Voor een eerste indruk voor de volgende dag

gratis.

wanneer u Petra gaat bezoeken!
Overnachting in het 3* Petra Palace Hotel, gebaseerd op

Ontbijt.

een tweepersoonskamer.
Dag 6:

Vandaag staat een bezoek gepland aan één van de zeven wereld

Twee dagen kaart

wonderen, Petra!

voor Petra, lokale

Er is een lokale gids van de Visitor Centre inbegrepen voor de 2-3

Engels sprekende

uur durende stadstour. Entree via de Siq. Bezoek de Schatkamer,

gids voor 2-3 uur

Straat van Façaden, Theater en de Collonade Straat. Hierna heeft

durende city tour.

u nog steeds tijd om de High Place of Sacrifice te bezoeken. Het is
veel klimmen, maar het uitzicht maakt dat meer dan waard!
Lunch suggestie: Basin Restaurant aan het einde van de
Collonade Straat.
Overnachting in het 3* Petra Palace Hotel, gebaseerd op

Ontbijt.

een tweepersoonskamer. Ook kunt u ervoor kiezen te
overnachten in een Bedouinenkamp, iets buiten Petra.
Diner opties: in de toeristen straat bevelen wij het Sun City

Op eigen kosten.

Restaurant aan: fijne atmosfeer en goede prijzen voor lokaal en
internationaal eten met een menu in het Engels. Red Cave
Restaurant, ook lekker lokaal en internationaal eten. Al Qantarah
Restaurant serveert mezze salades en lokale hoofdgerechten. Of u
kunt natuurlijk dineren in het hotel.
Na uw bezoek aan Petra, zijn er nog wat andere opties die u deze
avond kunt doen.
- Turkse Hammam: stoombad, scrubbehandeling en een zeep
massage bij de lokale Hammam.
- Petra Kitchen: kook samen met lokale vrouwen onder
supervisie van een chef. In de prijs zit inbegrepen een 3 gangen
menu/maaltijd welke u samen met andere gasten en lokale
vrouwen bereidt, water, thee, koffie en frisdrank. U krijgt de
recepten mee van de maaltijden die u heeft bereid. Alcohol is
beschikbaar tegen extra betaling.
- Bezoek het Petra Life Exhibition for Traditional
Heritage (5 JD entree), gelokaliseerd vlakbij Petra Kitchen.
- Petra by Night (elke maandag, woensdag en donderdag
avond). Bezoek Petra, verlicht bij kaarsjes tot aan de schatkamer
met traditionele Bedoeïenen die zingen en verhalen vertellen.

Op eigen kosten.

Dag 7:

Vandaag gaat u nogmaals Petra bezoeken. Het is een ontzettend
grote site en u kunt makkelijk 2 volle dagen in Petra door brengen.
Bezoek bijvoorbeeld de Royal Tombs . Ook kunt u het klooster
bezoeken, de grootste façade van Petra! Voor vandaag is er geen
gids inbegrepen en bent u vrij om Petra alleen te verkennen.
Overnachting in het 3* Petra Palace Hotel, gebaseerd op een

Ontbijt.

tweepersoonskamer
Dag 8:

Uw chauffeur brengt u naar Wadi Rum voor een jeep tour in deze

Jeep tour, lunch,

prachtige woestijn, bekend om het rode zand en prachtige rots

transfers.

formaties. Geniet van een barbeque lunch in het midden van de
woestijn, vers bereid door uw jeep chauffeur. Bij aankomst in
Wadi Rum kunt u nog beslissen of u kiest voor een korte
kamelenrit naar Lawrence’s Spring, voor u begint met uw jeep tour
(zie optionele activiteiten in de prijsindicatie voor de prijzen). De
jeep tour eindigt bij het authentieke Bedoeïenen Khaled Kamp,
waar u zult dineren en overnachten. Het kamp ligt 12 km diep in
de woestijn.
Overnachting in het authentieke Bedoeïenen Khaled Kamp,

Diner/ontbijt.

gebaseerd op een tweepersoons tent.
Dag 9:

Vandaag wordt u door uw chauffeur van Wadi Rum naar Aqaba

Transfers.

gebracht. U kunt hier genieten van een vrije dag. Lig aan het
zwembad, loop naar het strand (800 meter), zwem in de zee, ga
snorkelen en/of duiken en ontdek de prachtige onderwater wereld
van de Rode Zee. Of neem een taxi en rij naar het centrum van
Aqaba voor wat belastingvrij winkelen!
Overnachting in het 3* Red Sea Dive Centre, gebaseerd op een

Ontbijt.

tweepersoonskamer.
Dag 10:

Vrije dag in Aqaba.

Ontbijt.

Overnachting in het 3* Red Sea Dive Centre, gebaseerd op een
tweepersoonskamer.
Dag 11:

Vandaag gaat u via de Wadi Araba woestijn naar de Dode Zee.

Transfers, entree &

De Dode Zee is het laagste punt op aarde. Entree en lunch zijn

lunch aan de Dode

inbegrepen voor vandaag bij Amman Beach.

Zee via Amman

Drijf in het zoute water en probeer de beroemde helende modder

Beach.

uit!
Laat in de middag brengt uw chauffeur u naar Madaba voor
overnachting.
Overnachting in het 3* Mariam Hotel, gebaseerd op een

Ontbijt.

tweepersoonskamer.
Dag 12:

Transfer naar Amman Airport voor vertrek.

Transfer.

Einde van uw vakantie in Jordanië!

Prijs indicatie, Jordanian Dreams, 2014 (offerte 31/12/2012)
12 dagen & 11 overnachtingen
Prijs gebaseerd op 2 personen, met auto en chauffeur inclusief entree kaartjes, is:
1295,00 EURO per persoon x 2 volwassenen
Prijs gebaseerd op 4 personen, met minibusje en chauffeur inclusief entree kaartjes, is:
1095,00 EURO per persoon x 4 volwassenen

(De prijs in Euro kan niet gegarandeerd worden, gebaseerd op de wisselkoers van dinsdag 31 december
(De prijs in JD is verbonden met de prijs in USD, de wisselkoers voor deze twee staat vast )
In de prijs is inbegrepen:


Dag 1: Vliegveld vertegenwoordiger bij aankomst om te helpen met de visa; inclusief de kosten
voor de individuele visa.



Dag 1 – 12: Alle transfers met een a/c privé auto (met 2 personen) of minibusje (met 4 personen)
met een Engels sprekende chauffeur tijdens het gehele programma.



Dag 2: Stadstour Amman, inclusief bezoeken aan de Citadel, het Romeinse Theater, King
Abdullah Moskee, downtown en Rainbow Street. Entree kaartjes inbegrepen.



Dag 1 & 2: 2 Nachten in het 3* Larsa Hotel in Amman, gebaseerd op een tweepersoonskamer,
inclusief ontbijt.



Dag 3: Bezoek aan Jerash & Ajlun Kasteel, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 3: Wandeling van de Soap House route, samen met een Engels sprekende RSCN gids in het
Ajlun Natuur Reservaat (2-3 uur).



Dag 3: 1 Nacht in de Ajlun Cabin in het Ajlun Natuur Reservaat, gebaseerd op een
tweepersoonskamer, inclusief diner en ontbijt.



Dag 4: Bezoek aan de St. George Kerk in Madaba & de Berg Nebo, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 4: Bezoek aan Karak Kasteel, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 4: 1 Nacht in het Dana Guesthouse, gebaseerd op een tweepersoonskamer, inclusief diner en
ontbijt.



Dag 5: Wandeling in Dana Natuur Reservaat met een Engels sprekende RSCN gids voor 2 uur.



Dag 5: Bezoek aan Shobak Kasteel & Little Petra, entree is gratis.



Dag 6 & 7: Twee dagen bezoek aan Petra inclusief twee dagen entree kaartjes, lokale gids op de
eerste dag in Petra voor de 2-3 uur durende city tour.



Dag 5, 6 & 7: 3 Nachten in het 3* Petra Palace Hotel in Wadi Musa, gebaseerd op een
tweepersoonskamer, inclusief ontbijt.



Dag 8: Bezoek aan Wadi Rum, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 8: Halve dag durende jeeptour in Wadi Rum met een Engels sprekende jeep chauffeur,
inclusief een vers bereidde barbecue lunch.



Dag 8: 1 Nacht in het authentieke Bedoeïenen Khaled Kamp in Wadi Rum, inclusief diner en
ontbijt, gebaseerd op privé tenten met bedden.



Dag 9 & 10: 2 Nachten in het 3* Red Sea Dive Centre in Aqaba, inclusief ontbijt.



Dag 11: Entree en lunch bij Amman Beach aan de Dode Zee.



Dag 11: 1 Nacht in het 3* Mariam Hotel in Madaba, inclusief ontbijt.



Dag 12: Vertrek naar Amman Airport.



Documentatie voor uw vakantie, zoals vouchers voor de hotels en extra informatie over Jordanië.



Een deel van onze winst wordt gedoneerd aan een goed doel. In het dorp Taybet is een centrum
voor gehandicapte kinderen, genaamd: South Taybet Society for the disabled.



Bij voorbaat dank voor uw boeking en uw steun voor onze lokale gemeenschap.

Niet bij de prijs inbrepen:


Vluchten



Alle maaltijden en andere consumpties die niet genoemd zijn in het programma.



Fooi voor gidsen, chauffeurs, restaurants etc.



Reisverzekering.



Persoonlijke uitgaven.

Optionele maaltijden:
 Lunch in het Basin Restaurant in Petra op dag 6 of dag 7

20 JD per persoon

Optionele services:
 Privé Engels sprekende gids in Jerash

20 JD

 Bezoek aan de lokale Turkse Hammam (stoombad, scrub en zeep massage)

20 JD per persoon

 Petra Kitchen (koken met lokale vrouwen, 3 gangen maaltijd inclusief frisdrank) 35 JD per persoon
 Petra by Night (elke maandag, woensdag en donderdag avond)

12 JD per persoon

 Half uur durende kamelenrit van Rum Village naar Lawrence’s Spring

12 JD per persoon

 1.5 uur durende kamelenrit van Rum Village naar Khazali Canyon

25 JD per persoon

 Luchtballon vlucht in Wadi Rum (alleen met goed weer, ongeveer 1 uur in de lucht)
persoon

130 JD per

