
MO TRAVELERS 

JORDANIË  06 – 18 MAART 2022 
 
Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Jordanië bezoek je antieke Romeinse steden, maak je in een duik in 
Rode Zee, wandel je door het Dana natuurreservaat en verken je de beroemde roze stad Petra die in 1812 
werd herontdekt. Jordanië is een perfecte bestemming voor een korte actieve rondreis. We doorkruisen 
spectaculaire landschappen, waaronder de woestijn van Wadi Rum waar we ook overnachten. De reis eindigt 
drijvend in de Dode Zee. 
 

 
Vluchtgegevens 
06-03-2022 Amsterdam 13:30  – Amman 19:10  HV6505 

17-03-2022 Amman 20:05  – Amsterdam 00:20  HV6506 
 
  



Programma: 
Dag 1 – 06 maart 2022: Vlucht -> Jordanië (Amman) 
Na aankomst vervoer naar hotel voor overnachting. 
 
Dag 2 - 07 maart 2022: Amman 
Vanmorgen eerst een 'rondje' Amman met de Citadel, het amfitheater en de King Abdullah moskee. De 
Citadel is gelegen op de hoogste heuvel van de stad. Hier zie je de overblijfselen van de tempel van Hercules, 
uit de Romeinse periode, het indrukwekkende Ummayad Paleis en de ruïnes van een eeuwenoude Byzantjnse 
kerk. Ook bevindt zich hier een klein archeologisch museum met vondsten uit de regio, van 
gebruiksvoorwerpen zoals poten en aardewerk tot oude munten en sieraden. Daarnaast heb je vanaf de 
Citadel een geweldig uitzicht over de stad en het lager gelegen amfitheater. De mooie King Abdullah moskee, 
de grootste moskee van Amman met haar prachtige, blauwe koepel, kun je ook als niet-moslim bezoeken.  
In de middag brengen we een bezoek aan de oude steden Jerash en Umm Qais. Jerash is een perfect bewaard 
gebleven oude Romeinse stad. Dwaal rond in het oude Gerasa, zoals Jerash werd genoemd, langs oude 
tempels, pleinen, theaters en zuilenstraten.  
Nog iets noordelijker ligt Umm Qais. Hier dwaal je door het antieke Griek-Romeinse Gadera en geniet je van 
een magnifiek uitzicht over het meer van Aerias, de Jordaanvallei en de Golanhoogte. De donkere Aasalt 
stenen kenmerken de oude stad en geven het een bijzonder karakter. Overnachting weer in Amman. 
 

 
 
Dag 3 – 08 maart 2022: Amman- Madaba - Mount Nebo - Kerak - Petra (ca. 270 km) 
We laten Amman achter ons en vertrekken, ditmaal in zuidelijke richting. In Madaba zie je veel mozaïeken, 
waaronder de beroemde landkaart van het Heilige Land in de kerk van St. George. 
Treed in de voetsporen van Mozes als je op Mount Nebo uitkijkt over Israël. Daarna een bezoek 
aan de burcht van Kerak, een imposante herinnering aan de ruisvaarders. Aan het eind van de dag kom je aan 
in Petra. 
 

 
 
  



Dag 4 – 09 maart 2022: Petra (ca. 60 km) 
Verborgen in een kloof in de woestijn van Jordanië ligt Petra: één van de nieuwe zeven wereldwonderen. We 
hebben meer dan twee volle dagen de tijd om deze schitterende rozerode stad te verkennen. Dankzij haar 
gunstige ligging langs een handelsroute werd Petra een welvarende stad, waar duizenden mensen woonden. 
De bewoners destijds, de Nabateeërs, hakten tempels, een amfitheater, rots-woningen en graven uit de 
rotsen en nog altijd zie je hier de mooiste façades. Rozerode golvende kliffen rijzen aan weerszijden de lucht 
in, soms lijken de twee kanten bijna als een puzzelstuk in elkaar te passen. Een mooi slingerpad van zo'n 1,2 
km lang in verschillende tinten, roze, rood, geel, oranje en bruin. Natuurlijk ken je het bekende plaatje van de 
schatkamer deels verscholen achter deze rotswanden, maar in het echt is het nog veel indrukwekkender. En 
het leuke is dat het slechts het begin is van je bezoek aan deze geweldige stad. Veel mensen beklimmen de 
vele uitgehouwen traptreden aan het 'eind' van de stad naar boven, naar het klooster. Het is een pittige klim, 
maar onderweg kun je al genieten van de mooiste uitzichten op de heuvels rondom Petra en eenmaal boven 
word je beloond met de aanblik op een schitterend bouwwerk! 
 

 
 
Dag 5 - 10 maart 2022: Petra – Beidah – Wadi Rum (120km) 
In de ochtend is er gelegenheid om meer van Petra te zien, of naar Little Petra te gaan. Dan kan de backdoor 
trail gelopen worden (dit kan met jullie eigen gids): via Little Petra een pittige hike (dalen én klimmen) waarbij 
je uitkomt bij The Monastery bovenaan de grote trap met uitgehouwen treden in de rotsen, met een prachtig 
uitzicht over Petra. Deze trap kun je dan naar beneden lopen in plaats van omhoog. 
 

 
 
Tip: gebruik de app maps.me om offline te navigeren. Pin vooraf alle plekken die je gaat 
bezoeken en stel steeds weer de navigatie in zodat je de juiste afslagen neemt. Jullie lopen met 
een gids, maar zo kun je jezelf goed voorbereiden. 
 
 



Daarna is het vertrek naar Wadi Rum, de meest unieke woestijn van Jordanië. Hier is onder andere de film 
‘Lawrence of Arabia’ opgenomen. Geniet hier van de uitgestrektheid en de stilte om je heen. Je kunt hier 
optioneel een jeepsafari maken (eventueel ook morgenochtend). De bedoeïenenchauffeur rijdt je rond in het 
rulle zand langs spectaculaire rotsformaties, natuurlijke bruggen en rotstekeningen van oude beschavingen 
het indrukwekkende maanlandschap, waar je geniet van een heerlijk diner onder de prachtige sterrenhemel. . 
Je overnacht vanavond in een tentenkamp. 
 

 
 
Dag 6 – 11 maart 2022: Wadi Rum - Aqaba (ca. 100 km) 
Na een heerlijk bedoeïenen ontbijt vertrek je naar de Aadplaats Aqaba, gelegen aan de Rode Zee. 
Hier kun je vandaag en morgen even lekker bijkomen en genieten van het mooie weer en het 
strand. 
 
Dag 7  – 12 maart 2022: Aqaba 
Heerlijk dagje ontspannen aan de Rode Zee en genieten van de altijd aanwezige zon, helder blauw 
water, mooie zandstranden en een schitterende onderwaterwereld. En even wat anders? Ontdek 
het stadje zelf of neem plaats op één van de terrasjes. 
 

 
 
  



Dag 8 – 13 maart 2022: Aqaba – Dana Biosphere Reserve (ca. 180 km)  
Afscheid van de Rode Zee en een rit van enkele uren naar het Dana Biosphere Reserve. Dana is een klein 
dorpje in de bergen en is nog niet zo bekend. Je gaat hier vooral heen voor de vele, mooie wandelroutes in de 
omgeving. Dana leent zich uitstekend om het te voet te verkennen. Er zijn verschillende wandelroutes in het 
park. 
 
Dag 9 – 14 maart 2022: Dana Biosphere Reserve 
Vandaag lopen we de Wadi Dana Trail van zo’n 6 a 7 km lang. De hike duurt 3-4 uur en is geschikt voor alle 
leeftijden. Deze mooie route loopt dwars door het Dana Biosphere Reserve langs zandstenen kloven en lokale 
geitenhoeders bergafwaarts naar Feynan. Onderweg kun je genieten van prachtige uitzichten. Na aankomst 
op het eindpunt bij de Feynan Ecolodge volgt de transfer terug naar Dana 
 

 
 
Dag 10 – 15 maart 2022: Dana – Dode Zee (ca. 145 km) De reis gaat weer verder naar het noorden, naar de 
Dode Zee. Op het laagste punt van de aarde, zo'n 400 meter onder zeeniveau, ligt dit extreem zoute meer. 
Het water hier is zo zout dat je zonder enige moeite blijft drijven. In het begin voelt het wat onwennig, maar is 
het toch ook wel een bijzondere ervaring! Even dobberen en dan weer afspoelen en genieten van de vele 
faciliteiten in je hotel. Een fijne afsluiter van je reis door Jordanië! 
 

 
 
Dag 11 – 16 maart 2022: -Dode Zee  
Een dag ter vrije besteding aan de Dode Zee.  
 
Dag 12 – 17 maart 2022: Dode Zee-Amman (ca. 60 km) en terugvlucht  
De laatste rit naar de luchthaven van Amman waar afscheid wordt genomen van een prachtig land voor 

de terugvlucht naar huis 
 
 
  



Hotels:  
Amman  - Hotel Toledo (2 nachten)  
Petra   - Hotel Oscar (2 nachten)  
Wadi Rum  - Mazayen Camp (1 nacht)  
Aqaba   - Captain Hotel (2 nachten)  
Dana -  - Dana Guest House (2 nachten)  
Dode Zee  - Dead Sea Spa Hotel (2 nachten) 
 
Kosten per persoon: 
Reissom € 1699,00 
Ruimbagage € 62,00 
Stoelreservering € 22,00 
Bemiddelingskosten en SGR € 17,50 
Korting na aanschaf Jordan pass   - € 123,00 
Totaal € 1677,50 
 
*Er moet nog een Jordan Pass van € 98 worden aangeschaft! 
 
Inbegrepen in de reissom: 

• Retourvlucht met Transavia inclusief handbagage 

• Ruimbagage aan boord Transavia één koffer van maximaal 20kgs. 

• Stoelreservering op de vluchten  

• Bemiddelingskosten, calamiteitenfonds, SGR bijdrage. 

• Alle hotelovernachtingen in een 2-persoonskamer op basis van halfpension 

• Alle vervoer per 30-seater bus 

• Nederlands sprekende gids indien beschikbaar anders Engels sprekende gids 

• Water in de bus 

• Alle entreegelden van bovengenoemd programma  

• Lunchpakket op dag 9 (bestaande uit 2 sandwiches, 1 stuk fruit, mineraal water en vruchtensap) 
 
Niet inbegrepen in de reissom: 

• Jordan Expert Pass (zie hieronder). 

• Extra excursies 

• Lunches 

• Tips en fooien voor gids, chauffeur en overig personeel in hotels/restaurants 

• Uitgaven van persoonlijke aard 

• Reis en annuleringsverzekering (een reisverzekering inclusief Covid dekking is verplicht voor een reis 
naar Jordanië. Een kortlopende reis- en annuleringsverzekering kan voor 162,63 euro bij ons 
Reisbureau worden aangeschaft. 

 
Jordan Expert pass (80 JD = 98 euro) *: 
Deze pas kan alleen persoonlijk online gekocht worden.  
Daarbij is inbegrepen: Visum voor Jordanië, gratis entree voor meer dan 40 attracties in 
Jordanië (dus ook voor alle entrees in deze reis) plús alle entrees voor Petra voor 3 dagen. 
NB. Bij de douane zijn er namelijk 2 ingangen: een voor mensen met Jordan Pass en eentje zonder Pass.  
De douaneformaliteiten bij mensen met Jordan Pass gaan veel sneller en in de andere rij zou je nog het visum 
aanschaffen. Dus wij willen dat iedereen nog persoonlijk een Jordan Pass aanschaft. 
 
  



Optioneel bij te boeken: 

• Jeep Safari Wadi Rum in 4x4 voertuig – duur 2 uur: € 60,- per voertuig (geschikt voor 4-6 personen) 

• Petra by Night: € 28,- per persoon (Bovenop de entreeprijs voor Petra) 
 
De genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse wijzigingen. 
De prijzen zijn gebaseerd op individuele reserveringen bij Transavia, de vluchtprijzen zijn 
onder voorbehoud van prijsstijgingen tot aan de boeking.  
 
Alle reizigers dienen te beschikken over een geldig paspoort dat nog minimaal 6 maanden 
geldig moet zijn bij vertrek uit Jordanië. 


