Avontuurlijke trektocht van Petra naar Wadi Rum
8-daags programma

Op een Arabier rijdt u een adembenemend droomlandschap binnen
Jordanië heeft een prachtige en zeer diverse natuur die even overweldigend mooi als ruig is.
Een van haar natuurwonderen is het meest indrukwekkende woestijnlandschap ter wereld; Wadi
Rum. Deze uitgestrekte, echoënde en kleurrijke woestijn is een paradijs voor natuurliefhebbers.
De trektocht leidt u van het bergachtige gebied rond Petra naar de uitgestrekte zandvlaktes en
steile rotsformaties van wadi Rum.

De accommodaties:
Tijdens deze unieke reis door Jordanië verblijft u in verschillende goede hotels en in tenten
gedurende de trektocht te paard. Tijdens de tocht zijn er zeer beperkte sanitaire voorzieningen.
Dagelijks geniet u van heerlijke Arabische gerechten. De hoofdgerechten bestaan uit warme
groenteschotels en rijstgerechten met kip, verse salades en barbecue. Het toetje zal doorgaans uit
vers fruit bestaan.

De paarden:
U rijdt tijdens de trektocht voornamelijk op goedverzorgde Arabische paarden uit Jordanië, Syrië
en Irak, sommige zijn kruisingen. De tochten zijn geschikt voor gevorderde ruiters met
buitenrijervaring en een goede conditie. Het tuig is van Engelse makelij en de trensen zijn
afgestemd op het temperament van uw rijdier. De zadeldekken hebben tasjes waarin u dingen zoals
een camera en een kleine waterfles kan meenemen.

De 8-daagse trektocht van dag tot dag:
Dag 1: U komt aan op de luchthaven van Amman waarna u naar uw hotel wordt gebracht.
Vanavond dineert u met uw reisgezelschap en de gids en krijgt u uitleg over de reis.
Dag 2: Drie uur lang rijdt u over de ‘woestijn snelweg’ naar Petra, een UNESCO werelderfgoed en
sinds 2007 ook 1 van de 7 nieuwe wereldwonderen. U heeft de rest van de dag om deze historische
stad van de Nabateers te ontdekken. U overnacht in een goed 3* hotel in Petra.
Dag 3: U vertrekt vanuit de stallen in de bergen bij Petra en u rijdt over mooie bergpaden en via
het dorpje Rajev naar het uitzichtpunt Dlaaga waar u overnacht in tenten. Het tempo van de ritten
wordt bepaald door de ervaring van de groep en uiteraard ook door het gebied waar we door rijden.
Vandaag geniet u van de prachtige omgeving en heeft u uitzicht over Petra, Wadi Araba en Taybet.
Dag 4: U rijdt verder over bergenpaden en door valleien waar nog vele bedoeinen leven dus de
kans dat u hun typische tenten ziet of dat u hen met hun geiten en schapen door de bergen ziet
trekken is zeer groot.
In de loop van deze dag wordt het terrein vlakker en kan het tempo verhoogd worden, vanaf hier
heeft u al een mooi uitzicht op de beroemde Wadi Rum woestijn. U overnacht in tenten vlakbij
Abassiya.
Dag 5: U rijdt naar het dorp Humayma waar u met uw paard aan de hand de snelweg oversteekt. U
bent nu in het noordelijke deel van Wadi Rum aangekomen en hier zijn uitstekende zandwegen
waar er heerlijk en relaxed gedraafd en gegaloppeerd worden. U slaapt in de buurt van de Gharaza
brug.
Dag 6: Genietend van het uitzicht, de grillige rotsformaties, de duinen en de ontelbare kleuren van
het zand rijdt u door het landschap van “Laurence of Arabia”. In de late namiddag komt u aan bij
Disi waar u afscheid neemt van de paarden en van het locale team dat u al deze dagen verwend
heeft. U slaapt deze avond in het Oasis Desert Camp waar u het stof van de woestijn kan
wegspoelen onder een welverdiende douche en waar u geniet van een heerlijk avondmaal.
Dag 7: Na het ontbijt in het Oasis Desert Camp wordt u naar het Moevenpick Resort & Spa Dead
Sea gebracht waar u heerlijk kunt relaxen en drijven op de Dode Zee; het laagste punt op aarde en
een van de meest spectaculaire en spirituele landschappen ter wereld. Deze avond dineert en slaapt
u in dit luxe 5* hotel. (onder voorbehoud van beschikbaarheid)
Dag 8: Het zit erop! U wordt vanuit uw hotel teruggebracht naar de luchthaven van Amman.

Prijsindicatie voor de 8-daagse paardrijdtocht, met 4 dagen rijden,
1 dag bezoek aan Petra en 1 dag relaxen aan de Dode Zee
v.a. €1245,-

Inclusief:
Alle transfers, gedurende de hele reis
Dag 1: Overnachting in het 3* Mariam/ Rumman/ Salome Hotel in Madaba, inclusief ontbijt.
Dag 2: Bezoek aan Petra, inclusief entree ticket en een Engels sprekende gids voor de 2-3 uur
durende Petra City tour.
Overnachting in het 3* Oscar Hotel in Petra, BB.
Diner in het One thousand & One night restaurant, 2 minuten lopen vanaf het hotel
Dag 3 t/m 6: 4 dagen paardrijden van Petra naar en in Wadi Rum, (ong.. 5-6 uur per dag),
inclusief alle maaltijden, water ( 1 fles per dag), thee, 1 limonade per dag, camping (tenten &
matrassen) materialen voor de paarden, gids te paard, chauffeur/chef, bagage transport en
entree tickets voor Wadi Rum.
Dag 6: Aan het einde van de middag, transport van de paarden terug naar Petra.
Dag 6: Overnachting in een kamp, Met basic sanitaire voorzieningen met douche, inclusief
diner en ontbijt
Dag 7: transfer naar de Dead Sea, entree en lunch inclusief bij het O’Beach Resort.
Dag 7: transfer naar Madaba en overnachting in het 3* Mariam/ Rumman/ Salome Hotel in
Madaba, inclusief ontbijt.
Dag 8: Na het ontbijt transfer naar het vliegveld
Een gedeelte van onze opbrengst wordt besteed aan een goed doel: in het dorp Taybet is een
centrum voor gehandicapte kinderen, ( South Taybet Society for the disabled). Bij voorbaat
dank voor uw boeking bij ons en uw steun aan dit project.
Exclusief:
Visum op het vliegveld: 20 JD per persoon
Maaltijden die niet in het programma genoemd zijn
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