13- daagse rondreis Jordanië, 2014
2 à 4 personen
Auto/minibusje met chauffeur
Entreegelden inbegrepen

Dag 1. Aankomst in Queen Alia International Airport (QAIA).
Achter de douane wordt u al opgewacht en wordt u geholpen met het verkrijgen van een visum.
Buiten staat uw chauffeur u al op te wachten.
Transfer naar het Tawaheen Al Hawa Restaurant in Amman
Na het diner brengt uw chauffeur u naar uw hotel in Amman.
Overnachting in het 3* Larsa Hotel (o.b.v. beschikbaarheid) in Amman.
Dag 2. Jerash, Aljoun Castle, Um Qais.
Na uw ontbijt, haalt uw chauffeur u op.
Vandaag gaat u de imposante Romeinse steden Jerash en Um Qais bezoeken.
2 Oude Romeinse steden, maar toch heel verschillend van aard.
Jerash, een van de best bewaard gebleven Romeinse steden,
Um Qais zeker ook, maar ook belangrijk voor zijn centrale, hoge ligging: van hieruit kijkt u neer op de oevers
van de Yarmouk-rivier, de grens tussen Jordanië en Syrië. Noordwestelijk voor u ziet u duidelijk het meer
van Galilea liggen. Recht voor u, ziet de de steile wanden van de Golan-hoogvlakte.
Na uw bezoek aan Jerash en op weg naar Um Qais bezoekt u Aljoun Castle, het eeuwenoude kasteel van
Saladin, de opponent van de Kruisvaarders (mooi gelegen op een bergtop).
De lunch gebruikt u in het restaurant van het nabijgelegen Aljoun Nature Reserve.
Overnachting in de buurt van Um Qais, appartementencomplex.
Optioneel: u kiest ervoor om óf Aljoun óf Jerash niet te bezoeken. U kunt ’s ochtends nog met de chauffeur
overleggen hoe u wilt dat uw programma er die dag uit gaat zien.
Dag 3. Um Qais, Madaba
In de ochtend maakt u, met een natuurgids, een wandeling van ca. 2,5 uur in Yarmouk Nature Reserve.
Hierna kunt u ontspannen zwemmen een paradijselijk zwembad gevuld met warm water, rijk aan mineralen,
van een nabijgelegen bron (Himma hot springs). Daarna wordt u een heerlijke lunch geserveerd. Tenslotte
maakt u nog een korte wandeling naar de Yarmouk rivier zelf.

Aan het einde van de dag brengt uw chauffeur u naar Madaba. Mocht de tijd het toelaten (het is om 17.00 uur
donker), kunt u op de terugweg nog de berg Nebo bezoeken en hier de zonsondergang zien.
Dag 4. Madaba – Iraq al-Amir - Bethanië– Berg Nebo - Madaba
Madaba kunt u op eigen gelegenheid verkennen, maar een bezoek aan het beroemde mozaïek in de St.
Gregoriuskerk mag uiteraard niet ontbreken. U zou dat deze ochtend het eerste kunnen doen, voor uw
vertrek naar Iraq al-Amir, daar de kerk aan het einde van de dag misschien anders al gesloten is.
Daarna brengt uw chauffeur u, via de prachtig groene vallei Wadi Seer, naar de vrouwencoöperatie van Iraq
al-Amir. Uiteraard bezoekt u ook de historische, mysterieuze site van Iraq Al-Amir zelf.
Bij de vrouwencoöperatie wordt u allereerst op zijn Jordaans ontvangen: met het gezamenlijk drinken van
thee. Daarna wordt u een korte workshop aangeboden: keramiek maken, papier maken, werken met textiel of
iets dergelijks. Misschien kunt u wel helpen bij het maken van een traditionele Jordaanse maaltijd. U krijgt
hier namelijkeen lunch aangeboden. En de lunch is in Jordanië eigenlijk de hoofdmaaltijd van de dag.
In de middag heeft u dan tijd Bethanië te bezoeken: de plaats waar Johannes Jezus gedoopt heeft in de
Jordaan. U wandelt hier 1,5 uur, met gids, in een prachtige omgeving vol historie.
Uiteindelijk komt u weer terug in Madaba.
Overnachting in Madaba in het 3* Mariam Hotel.
Evt. diner in het sfeervolle restaurant Haret Jdoudna.
Dag 5. Madaba – Dode Zee – Lot’s Cave (Safi)– Tafila Road – King’s Way – Shobak -Little
Petra – Wadi Musa


Mocht het de dag ervoor niet meer gelukt zijn: bezoekt u nu de berg Nebo; de berg waarvandaan
Mozes het Heilige Land gezien zou hebben.



‘s Morgens zult u eerst de Dode Zee bezoeken (via Amman Beach).



U gaat ervaren hoe het is om in het laagst gelegen meer ter wereld met ook nog eens de hoogste
concentratie zouten (die voor velen met enige huidproblemen een helende werking hebben), te
blijven drijven! Het is waarschijnlijk te vroeg om nu al te lunchen: optioneel kunt u een lunchpakket
meenemen van Haret Jdoudna of het hotel.



Daarna rijdt u door tot het zuidelijkste puntje van de Dode Zee. Daar zou Lot in een zoutpilaar
veranderd zijn, maar meer nog biedt het u een eigentijds museum over de geschiedenis van de
omgeving van het gebied.



Daarna brengt de chauffeur u via de ‘Tafila-weg’ (de mooiste weg tussen de Dode Zee en de King’s
Way) naar Little Petra, dat als voorproef mag dienen voor wat u morgen gaat zien!



Onderweg heeft u mogelijk nog tijd om het Kasteel van Shobak te bezoeken.



Als de tijd het toelaat, zult u ook nog even kort Dana Nature Reserve aandoen, om hier even de
speciale sfeer van deze plaats in u op te nemen.

Diner + overnachting: 7 Wonders Bedouïn Camp of in het Petra Palace Hotel
Optioneel: Petra-by-Night

Dag 6. Bezoek Petra!


De tickets worden voor u geregeld.



U kunt nu zelf Petra gaan verkennen. U kunt dit op eigen gelegenheid doen, apart voor uw familie
een gids huren voor enkele uren (ook dat regelen wij uiteraard) of u kunt aansluiten bij een
bestaande groep: Met elke groep van 15 personen, gaat een gids mee (bij de prijs inbegrepen)



U zou vandaag de oude stad kunnen bezoeken en U zou de Hoge Offerplaats kunnen bezoeken.
Dit is een behoorlijke klim, met een prachtig uitzicht als beloning.



Ook kunt u voor een minder vermoeiende wandeling kiezen: Petra heeft genoeg te bieden!

Overnachting in het Petra Palace Hotel, Camp of Rocky Mountains Hotel
Optioneel: Diner (+ overnachting) in 7 Wonders Bedouïn Camp
Optioneel: privégids voor uw groep
Optioneel: lunch in Petra in het Basin Restaurant
Optioneel: Petra by Night
Dag 7. Bezoek Petra:


entree via de ‘backway’ (met privé Engelssprekende gids).



U komt dan via de Monastry (het Klooster) binnen. U wordt beloond met een prachtig uitzicht!

In de middag:
Optioneel: bezoek Hammam
Òf: nog meer tijd in Petra natuurlijk!
Overnachting in Rocky Mountains Hotel of in het Kamp
Dag 8. Wadi Rum: Jeeptour + BBQ-lunch + korte wandeling in Wadi Rum
Het is ruim 2 uur rijden van Petra naar Wadi Rum, maar de tocht zelf is al adembenemend!
In Wadi Rum kunt u onder begeleiding, een korte wandeling maken. ’s Middags zal u een BBQ-lunch
aangeboden worden. Einde van de middag zult een jeeptour langs enkele van de mooiste plekken van Wadi
Rum maken en een onvergetelijke zonsondergang meemaken!
Overnachting in een bedoeïenen kamp in de woestijn. De bedoeïenen zullen u gastvrij ontvangen en een
heerlijke, typische bedoeïenenmaaltijd voor u bereiden. Het kamp heeft primitieve, maar schone facilitaire
voorzieningen. U slaapt op bedden met matrassen
Diner + overnachting in een klein kamp.

Dag 9. Wadi Rum – Aqaba.


De zon zal u al vroeg wekken.



U heeft nog even de tijd om van deze prachtige woestijn te genieten.



Daarna vertrekt u naar het nabijgelegen Aqaba.



Hoewel het een paradijs is voor duikers, kunt u hier ook prachtig snorkelen! U loopt de zee in, doet
uw hoofd onder water en het lijkt of u zich in een Aquarium bevindt!



Uw hotel ligt vlak aan zee, dus u kunt ervoor kiezen om ’s middags nogmaals gaan te snorkelen. Of u
gaat in de middag Aqaba verkennen, wat verrassend authentiek is.



Overnachting in het 3* Red Sea Dive centre aan Aqaba’s zuidkust.

Dag 10. Aqaba
Ook vandaag heeft u nog heerlijk de tijd om te zonnen, te snorkelen enz.
Dag 11. Aqaba
Nog een heerlijke rustdag.
Weer lekker de tijd om te snorkelen, te zonnen en evt. Aqaba te verkennen.
Dag 12. Aqaba – Amman
Overdag heeft u nog heerlijk tijd voor u zelf.
Aan het einde van de middag: transfer naar uw hotel in Amman (ca. 4 uur)
Dag 13. Terugvlucht naar Amsterdam.
Transfer naar het vliegveld voor uw vlucht Amman – Amsterdam.
Aansluitend uw vlucht naar huis.

Einde van een onvergetelijke reis!

Prijsindicatie Jordanian Dreams, 2014
13 dagen & 12 overnachtingen
De prijs gebaseerd op 2 personen, met auto en chauffeur inclusief entree kaartjes:
1.325,00 EURO per persoon x 2 volwassenen
De prijs gebaseerd op 4 personen, met minibusje en chauffeur inclusief entree
kaartjes:
1095,00 EURO per persoon x 4 volwassenen

(De prijs in Euro kan niet gegarandeerd worden, deze is gebaseerd op de wisselkoers van dinsdag 31
december)
(De prijs in JOD is verbonden met de prijs in USD, de wisselkoers voor deze twee staat vast)
In de prijs is inbegrepen:
(De prijs is gebaseerd op tweepersoonskamer(s); reserveringen zijn niet gemaakt en hangen dus af van
de beschikbaarheid).


Dag 1: Vliegveld vertegenwoordiger bij aankomst op het vliegveld om te helpen met het visa,
inclusief de kosten voor individuele visa.



Dag 1 – 13: 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 1: 1 Nacht in het 3* Larsa Hotel in Amman, gebaseerd op een tweepersoonskamer, inclusief
ontbijt.



Dag 1: Diner in het Tawaheen Al Hawa Restaurant; vast menu inbegrepen.



Dag 2: Bezoek aan Jerash, Ajlun Kasteel & Um Qais, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 2: 1 Nacht in het Um Qais Al Gadara appartement, inclusief ontbijt.



Dag 3: Volle dag samen met de gids Ahmad Al Omari te voet naar Al Himma Hot Spring.
Inclusief 2.5 uur wandeling in het Yarmouk Natuur Reservaat, zwemmen in een privé bad met
mineraal water, lunch en een wandeling naar Yarmouk om de grens tussen Syrië en Jordanië te
zien.



Dag 3 & 4: 2 Nachten in het 3* Mariam Hotel in Madaba, gebaseerd op een tweepersoonskamer,
inclusief ontbijt.



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



Dag 4: Bezoek aan Iraq Al Amir Women Co-Operative Society; inclusief entree kaartjes en een
traditionele lunch met de lokale vrouwen.



Dag 4: Bezoek aan Bethanië met een lokale gids, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 5: Entree en lunch bij Amman Beach aan de Dode Zee.



Dag 5: Bezoek aan Lot’s Cave, entree kaartjes inbegrepen.



Dag 5: Bezoek aan Shobak Kasteel, entree kaartjes inbegrepen.



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



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. En lokale gids voor de tweede dag in Petra
voor de ‘achterom route’ naar het klooster.



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



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



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



Dag 9, 10 & 11: 3 Nachten in het 3* Red Sea Dive Centre in Aqaba, inclusief ontbijt.



Dag 12: 1 Nacht in het 3* Larsa Hotel in Amman, inclusief ontbijt.



Dag 13: Transfer naar Amman Airport.



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



Een deel van onze winst wordt gedoneerd aan een goed doel in het dorp Taybet. Daar is een
centrum voor gehandicapte kinderen, genaamd: South Taybet Society for the disabled. Bij
voorbaat bedankt voor uw boeking en uw steun voor onze lokale gemeenschap.

Niet inbrepen in de prijs:



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

18 JD per persoon

Optioneel:
 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 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

