8-DAAGSE RONDREIS (VLIEGREIS )
JORDANIË
Vrijdag 9 tot vrijdag 16 oktober 2020
Jordanië vormt een perfecte combinatie van oude beschavingen en het moderne maatschappelijk
leven. Eveneens brengt Jordanië, een land van cultuur, je verrassende contrasten en schoonheid,
desolate woestijnen en ruige bergen. Met als absolute kers op de taart, Petra. Welkom in de streek
“waar de zon opkomt”.
DAG 1 - EINE – AMMAN:
Vertrek vanuit Eine met de autocar naar de luchthaven. Vlucht vanuit Amsterdam naar de luchthaven
van Amman. Transfer naar het hotel voor overnachting.
DAG 2 - AMMAN – JERASH – AJLUN - AMMAN:
Na het ontbijt bezoeken we Jerash, het Pompeii van het Midden-Oosten. De antieke stad Gerasa, nu
Jerash genoemd, werd gesticht door de Grieken onder Alexander de Grote. Dankzij haar gunstige
ligging langs de karavaanroutes werd de stad door de Nabateeërs verder uitgebreid. Pompeius
maakte er een Romeinse provinciestad van en keizer Hadrianus ontwikkelde de stad tot een cultureel
centrum. De Byzantijnen bouwden er schitterende kerken toen het christendom er omstreeks de 5de
eeuw de grootste godsdienst werd. Maar Perzische invallen in de 6de eeuw en een zware aardbeving
in de 8ste eeuw luidden het verval in van deze stad. Vandaag is Jerash één van de best bewaarde
ruïnesteden van het Midden-Oosten. De opgravingen startten in het begin van de 19de eeuw en
gaan nog steeds verder want archeologen vermoeden dat nog bijna 90% van de oude stad
onaangeroerd is. Wél opgegraven en van een bijzondere schoonheid zijn de triomfboog, de
hippodroom, de Tempel van Zeus, het theater en de Tempel van Artemis. Daarna gaan we verder
langs prachtige naaldbossen en olijfgaarden naar de burcht van Ajlun. Eén van de weinige burchten
die niet door de kruisvaarders maar door hun Arabische tegenstanders werden gebouwd. Vanop de
burcht, een mooi staaltje van islamitische militaire architectuur, geniet je van een prachtig uitzicht
over de streek.
DAG 3 - AMMAN – BETHANY – DODE ZEE:
We verkennen de stad Amman. Amman is samen met Damascus en Jericho één van de oudste steden
ter wereld en behoort tot de belangrijkste handelsmetropolen van het Midden-Oosten. Ze is
gebouwd op zeven heuvels en is vandaag de dag een snelgroeiende moderne stad. Gelukkig vind je
er ook nog sporen van het oude Amman, zoals de citadel en het amfitheater. We rijden verder naar
Bethany, één van de belangrijkste, recente ontdekkingen in de bijbelse archeologie. Op deze plaats,
bij de rivier de Jordaan, zou Jezus door Johannes de Doper gedoopt geweest zijn. We bezoeken hier
de restanten van de doopkerk. Ons einddoel van de dag is de Dode Zee. Van alle wereldzeeën is de
Dode Zee zonder meer de bijzonderste. Dankzij haar hoge zoutconcentratie is het onmogelijk om
tijdens een zwempartij kopje onder te gaan. Bovendien is dit het diepste punt op aarde dat bewoond
is. In de namiddag is er vrije tijd voorzien aan de Dode Zee.
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DAG 4 - DODE ZEE – MT NEBO – MADABA – KERAK - PETRA :
Vandaag nemen we de King’s Highway om naar Petra te rijden. Deze 5 000 jaar oude weg is één van
de mooiste wegen. Onderweg bezoeken we de berg Nebo. Hier aanschouwde Mozes volgens de
bijbelse overlevering na een trektocht van vier jaar vanuit Egypte voor het eerst het Beloofde Land.
Vanop de berg genieten we van een schitterend uitzicht over de Jordaanvallei en het Beloofde Land.
Daarna bezoeken we Madaba, waar tijdens de Byzantijnse tijd een belangrijke mozaïekschool was.
Madaba is vandaag nog altijd bekend om zijn mozaïeken die we onder andere terugvinden in de
Grieks-Orthodoxe Sint-Joriskerk. De kerk bewaart één van de meest waardevolle vroegchristelijke
getuigenissen. Hier vind je namelijk de oudste landkaart van het Heilige Land, een mozaïek uit 560,
gemaakt van meer dan twee miljoen vierkante steentjes. De kaart geeft een beeld weer van Palestina
en Zuid-Egypte. Hoewel ze vandaag niet meer compleet is, kunnen we nog duidelijk de Nijl, de Dode
Zee en Jeruzalem met de Heilige Grafkerk onderscheiden. We volgen de King’s Highway tot aan de
kruisvaarderburcht van Kerak. Deze burcht ligt op een rots van 950 m hoog en was ten tijde van de
kruistochten het belangrijkste fort aan deze zijde van de Jordaan. De koningen van Jeruzalem zijn in
1142 gestart met de bouw van de huidige burcht. Het zicht strekt zich uit vanaf de burcht tot aan de
Dode Zee. Aankomst in Petra. Ontdek de historische stad Petra bij kaarslicht tijdens de optionele
excursie Petra by Night.
DAG 5 - PETRA:
Deze dag wordt zonder twijfel één van de hoogtepunten van de reis! We bezoeken Petra, een
mysterieuze plek en ook één van de zeven nieuwe wereldwonderen. Petra bestond al ten tijde van
de Nabateeërs. Zij kerfden hun graftombes en belangrijke gebouwen uit in de roze rotsen van het
Sharahgebergte. Tempels, paleizen, opslagplaatsen en stallen herinneren ons aan dit volk. Om de
stad te bereiken moet men door de Siq, een kilometerlange kloof waarvan de wanden tot 100 meter
hoog zijn. Aan het einde van de Siq bevindt zich één van de belangrijkste monumenten van Petra, de
schatkamer Al Khazneh. De gevel van de schatkamer is het fijnste beeldhouwwerk van Petra en was
het decor van de film The Last Crusade van Indiana Jones. Verderop ligt het klooster Ad Deir waarvan
de treden in de rotsen zijn uitgehouwen. Het enorme theater, gebouwd naar Romeins model, de
Tempel van de Gevleugelde Leeuwen, de zuilengalerij, het Graf van de Urne en het Korintisch Graf
maken een bezoek aan Petra compleet.
DAG 6 - PETRA – LITTLE PETRA – WADI RUM – AQABA:
Vandaag bezoeken we nog Little Petra, minder monumentaal dan Petra maar daarom niet minder
interessant. De kleurrijke fresco’s van Little Petra mogen zeker niet gemist worden. We rijden verder
naar Wadi Rum, een spectaculair maan- en woestijnlandschap en bijgevolg een geliefkoosde
filmlocatie. David Lean draaide er de populaire film Lawrence of Arabia met Peter O’Toole in de
hoofdrol. Een recentere film is The Martian van regisseur Ridley Scott. Tijdens een bemande missie
naar Mars wordt hoofdrolspeler Matt Damon op de planeet achtergelaten. Het fenomenale
landschap van de Wadi Rum fungeerde als decor. Tijdens een drie uur durende jeeptour verkennen
we dit Jordaanse woestijnlandschap. Geniet van het rode en okerkleurige zand, de granieten
rotsformaties, de indrukwekkende stilte en de tijdloze schoonheid. Vandaag rijden de bedoeïenen
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met een 4x4, maar hun traditionele gebruiken hebben zij allerminst verloren: het drinken van
muntthee of koffie, gastvrijheid en respect voor de avonturier maken nog steeds deel uit van het
dagelijkse leven in de woestijn. De Nabateeërs lieten hun sporen na in deze magische omgeving in de
vorm van tal van rotsinscripties en tempels. We laten de magische Wadi Rum achter ons en zetten
vervolgens koers naar Aqaba, de enige kuststad van Jordanië.
DAG 7 - AQABA – AMMAN:
Vandaag rijden we terug naar Amman. Ten oosten van de stad bezoeken we de woestijnkastelen
Quseir Amra, met de bekende fresco’s en het kasteel Qasr Al-Kharaneh. De woestijnkastelen dateren
uit de 7de en 8ste eeuw. De bouwwerken bekleedden verschillende functies. Sommigen waren een
vesting of fungeerden als jachtpaviljoen of als karavanserai. De kastelen zijn een voorbeeld van de
islamitische kunst en architectuur van weleer. Avondmaal bij een lokale familie.
DAG 8 - AMMAN – EINE:
We nemen afscheid van het prachtige Jordanië. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht
naar Amsterdam. Daarna brengt de autocar ons naar Eine.

Prijs: 2090 € per persoon in half pension
Toeslag éénpersoonskamer: 455 €
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•

Rondreis in half pension vanaf het ontbijt tweede dag tot het ontbijt laatste dag
Alle vermelde toegangsgelden
Visumkosten

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•

Excursie “Petra by night”
Middagmalen

Extra informatie:
Minimum aantal deelnemers: 20
Uiterste inschrijvingsdatum: 1 maart 2020, daarna op aanvraag
Kopie identiteitskaart bij inschrijving
Internationaal gedigitaliseerde reispas verplicht met geldigheid tot ten minste zes maanden na
datum van terugkeer.
Raadpleeg steeds uw huisdokter om uw basisinentingen (zoals difterie-polio-tetanus, buiktyfus en
hepatitis A) te controleren
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

