
Het bezienswaardige Koninkrijk Jordanië ligt op ruim 4 uur 
vliegen van Amsterdam en is een zeer verrassende 
bestemming met prachtige landschappen, de woestijn in 
het diepe zuiden zelfs beschouwd als een van de mooiste in 
de wereld. Het land bevindt zich op een kruispunt van 
handelsroutes tussen eeuwenoude beschavingen en is 
bezaaid met archeologische schatten, mooie kruisvaarder 
forten en verlaten woestijn kastelen zijn er te vinden. De 
belangrijkste hoogtepunten van het land, zijn niet ver van 
elkaar en met elkaar verbonden het uitstekende wegennet 
waardoor Jordanië  zich goed leent voor een privé rondreis 
per auto en privé chauffeur of per huurauto. 

Amman, de moderne hoofdstad van Jordanië die in de verre 
geschiedenis bekend stond als Rabbath Ammon en in de 
Grieks-Romeinse tijd als Philadelphia. De stad is een druk 
commercieel en bestuurlijk centrum met veel uitstekende 
hotels, restaurants, galeries en musea.

De oude stad Petra is een van de nationale cultuurschatten 
van Jordanië en de bekendste toeristische attractie. 
Gelegen op zo’n drie uur rijden zuidelijk van Amman, is 
Petra de erfenis van de Nabateeërs: een zeer nijver 
Arabisch volk dat zich ruim 2000 jaar geleden vestigde in 
het zuiden van Jordanië.

Jordanië heeft een indrukwekkende en zeer diverse natuur, 
die even overweldigend mooi als ruig is. Een van haar 
natuurwonderen is het meest indrukwekkende 
woestijnlandschap ter wereld, Wadi Rum.  
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Dag 1. Amsterdam - Amman, Jordanië
Vliegreis per Transavia naar Amman. Meet & assist. Transfer naar het Mövenpick Resort & Spa 
5* fraai gelegen op de oevers van de Dode Zee voor diner & overnachting (HB
)
Tussen de heuvels van de Jordaanvallei ligt de Dode Zee, het laagste punt op aarde met zowel 
een eigen historische als spirituele erfenis en rijk aan mineralen. Je kunt in de Dode Zee 
drijven, maar niet zwemmen, vanwege het hoge gehalte aan zout. Het hotel beschikt over 
een mooie spa met behandelingen die gebaseerd zijn om de mineralen van de Dode Zee.

Dag 2. ½ dag excursie – Amman
Vanochtend een bezoek aan Amman met onder andere de Citadel, het Romeinse theater, het 
archeologisch en folklore museum.  Het Mövenpick hotel heeft een wereldberoemde 
Thalasso spa waar de behandelingen op zeewater zijn gebaseerd en voor liefhebbers van 
kuuroorden is dit een topadresje. Tevens beschikt het aantrekkelijke hotel over een 
zandstrand en een heerlijke tuin met diverse fraaie zwembaden en restaurants.

Diner & overnachting in Mövenpick Resort & Spa in standard room (HB)

Dag 3. Dode Zee- Dana Reserve  
Vandaag via het dorpje Madaba naar het Dana Reserve een van de bekendste reservaten in 
Jordanië. Het bestaat uit groene wadi's en rotsachtig gebergte. De reservaten worden 
onderhouden door de RSCN (Royal Society for the Conservation of Nature). De RSCN heeft als 
doel de biodiversiteit van Jordanië te behouden door integratie van natuurbehoud en socio-
economische ontwikkeling. Onder leiding van een lokale natuurgids zullen wij het Dana 
Reserve bezoeken. Dana is het meest indrukwekkende project op het gebied van ecotoerisme 
in Jordanië. 

Diner & overnachting in Dana Guest House in deluxe room (HB)

Dag 4. Dana Reserve – Petra 
In de ochtend een wandeling met een natuurgids in het Dana Reserve en is er tijd om te 
genieten van de prachtige ver gezichten die hier te zien zijn. ‘s Middags verder via de Kings 
Highway naar het stadje Wadi Musa en de prachtige oude stad Petra. 

Diner & overnachting in Old Village Hotel & Resort, Wadi Musa (HB)

Dag 5. Bezoek aan Petra 
Vandaag staat gereserveerd om deze geheime rode stad in de woestijn te ontdekken. Petra is 
gebouwd door de Nabeteëers, een geheimzinnig volk van nomaden en rovers.. 

REISSCHEMA 

https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/dead-sea/resort-dead-sea/overview/
https://www.oldvillageresort.com/
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De kloof die er naar toe leidt is zeer indrukwekkend en uitsluitend te voet, per koets of te 
paard te betreden Aan het einde ligt de spectaculaire schatkamer, bekend van de film Indiana 
Jones. Vandaar leiden trappen en paden verder naar de prachtige bouwwerken die over een 
groot heuvelachtig terrein verspreid liggen. Vooral ’s ochtends staat het licht prachtig op de 
Treasury en de kloof, waardoor de kleur vuurrood/ oranje wordt. 

Diner & overnachting in Old Village Hotel & Resort, Wadi Musa (HB)

Dag 6.  Petra – Wadi Rum (ca. 1 uur 45 min) 
Vanochtend heeft u de mogelijkheid om een 2de bezoek aan Petra te brengen (entree 
inclusief). 
Na de lunch volgt een transfer naar de prachtige woestijn gebied van Wadi Rum. Jordanië 
heeft een indrukwekkende 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 goddelijke woestijn is een paradijs voor 
natuurliefhebbers. In het hart van de majestueuze woestijn van Wadi Rum staat het Wadi 
Rum Night camp dat een rustgevende ervaringen biedt in de woestijn en waar u kunt 
genieten van het eenvoudige bedoeïenenleven. 
Op het programma staat een excursie met een jeep langs het unieke woestijnlandschap. 
Hier gaat u overnachten in een tentenkamp in de woestijn, onder een flonkerende 
sterrenhemel. 

Diner & overnachting in 1 x Full of Stars Tent in Wadi Rum Night Camp (HB)

Dag 7: Wadi Rum – Aqaba ( ca. 1 uur rijden) 
Na het ontbijt wandelend of per kameel naar Wadi Rum Village. Daarna een transfer naar 
Aqaba dat aan de Rode Zee ligt direct aan het mooie zandstrand van Tala Bay, iets ten zuiden 
van Aqaba. Het hotel heeft een eigen duikschool, maar het is ook goed vertoeven aan het 
strand of het zwembad. 

Diner & overnachting in Mövenpick Resort & Spa Tala Bay, Aqaba (HB)

Dag 8. Aqaba – Amman – Amsterdam
Vandaag een transfer naar de luchthaven van Amman voor de vlucht naar Amsterdam.

REISSCHEMA 

http://www.wadirumnightluxury.com/
https://www.movenpick.com/en/middle-east/jordan/aqaba/resort-aqaba-tala-bay/overview/?gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMIkuu0ppi34wIVi-F3Ch29sAp9EAAYASAAEgJtdvD_BwE


ARRANGEMENTSPRIJS

ca. € 2350 per persoon op basis van gedeelde standard 
kamers. 

• vluchten met TRANSAVIA inclusief huidige luchthavenbelastingen en 20 kg bagage p.p. 
• Meet & Greet bij aankomst
• Accommodatie in de bovengenoemde hotels op basis van logies, ontbijt & diner (HB)
• Bezoek aan Dana Reserve
• 3 uur jeep tour Wadi Rum National Park
• 1 overnachting in Wadi Rum Nights Camp in Full of stars tent op basis van halfpension
• per kameel of lopend terug naar Wadi Rum dorp
• Alle genoemde transfers in A/C auto met Engels sprekende chauffeur.
• Entreegelden voor alle bovengenoemde locaties, inclusief de Jeep-tour van Wadi Rum.
• Entreegelden voor Petra (voor 2 dagen) inclusief paard rij-tocht (alleen voor 1 dag) voor 800 meter

INCLUSIEF:

EXCLUSIEF:

• Visum: volgens de onderstaande voorschriften ( gratis bij verblijf van minimum 2 nachten) 
• Vertrekbelasting: (mocht deze niet inclusief zijn in de vlucht tickets)
• Lunch tijdens bezoeken.
• Tips voor gidsen, chauffeurs, horse boy bij Petra en jeep drivers in Wadi Rum .
• Drankjes tijdens maaltijden en eventuele persoonlijke uitgaven die hierboven niet zijn genoemd.
• Calamiteitenfonds € 2,50
• Dossier Kosten € 50 per nota
• Reis- en annuleringsverzekering 

Prijzen en programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van koerswijzigingen en beschikbaarheid.
De prijs is vastgesteld op basis van de huidige wisselkoers van de USD.
Mocht deze, tegen de tijd dat Valerius Reizen aan de partners moet betalen, meer dan 5 % in waarde 
zijn veranderd, dan behouden we ons het recht voor om de reissom aan te passen

Op al onze reizen zijn de ANVR-reisvoorwaarden, de voorwaarden van de garantieregeling van de 
Stichting Garantiefonds Reisgelden en van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds 
Reizen, mede van toepassing. 


