
 

8-daagse rondreis door Jordanië 
 
Amman, Petra, Wadi Rum en Dode Zee 
vertrek 29 september 2021 

 

Jordanië: een gevarieerd en overzichtelijk koninkrijk in het Midden-Oosten met 
een interessante geschiedenis.  
We vliegen overdag vanaf Schiphol met 

Jordanian Airlines in 5,5 uur naar onze 
bestemming.  

We verkennen de hoofdstad Amman en zien 
de eeuwenoude hoogtepunten, zoals het 

Romeinse Amfitheater en de Citadel en 
proeven sfeer in de kleurrijke bazaar. Ook 
bezoeken we de zandkastelen die op de oude 

handelsroute van Irak naar Saudi-Arabië 
liggen. In de bijbelse stad Madaba zien we 

wereldberoemde Byzantijnse mozaïeken, 
waaronder de landkaart van Palestina. We 
doen Mount Nebo, de berg vanwaar Mozes 

over het beloofde land keek en Kerak het grootste kruisvaarderskasteel in de 
regio aan. Een hoogtepunt van deze reis 

zal het bezoek aan de legendarische roze 
stad Petra zijn die wordt bereikt door een 
wandeling via een smalle bergkloof. Ook 

bezoeken we Little Petra. De Wadi Rum 
woestijn is een ander hoogtepunt, hier 

logeren we een nachtje onder de 
sterrenhemel in een tentenkamp, maken 
we een jeepsafari en eten we een 

traditioneel bedoeïenendiner. Het laagste 
punt op aarde is de Dode Zee, 400 meter 

beneden de zeespiegel, hier gaan we 
badderen. De doopplaats van Johannes de 

Doper wordt bezocht evenals de in de 8e eeuw 

onder het zand bedolven stad Jerash. Nog een 
hoogtepunt zal het bezoek aan Beit Khairat Souf 

zijn, waar we kennismaken met een vrouwengroep 
die deze historische Souf beheert en de 
geschiedenis en tradities van dit huis in ere houdt. 

Hier maken we kennis met de natuurlijke smaken 
van Jordanië want we volgen een kookles en 

lunchen hier. 
 
Onze rondreis eindigt in Amman vanwaar we 

terugvliegen naar Amsterdam 

 
Organisatie: RVAJ i.s.m. FOX Verre Reizen 
Richtprijs: 1.695 euro o.b.v. volpension, incl. excursies, meeste fooien, 

voorlichting en reünie. Excl. verzekeringen, calamiteitenfonds.  
Toeslag 1pk: 170 euro (beperkt beschikbaar) Aanmelden voor: 29 juni 2021  
Inlichtingen en opgave: Carla Ruiter - E: Carla@rvaj.nl, M: 06 21618212 


