
 

8-daagse reis met auto privé chauffeur  

Spectaculaire woestijnschatten, strand en  kuren aan de Dode Zee 

 

Het bezienswaardige Koninkrijk Jordanië ligt op ruim 4 uur vliegen van Amsterdam en is 

een zeer verrassende bestemming. Het land bevindt zich op een kruispunt van 

handelsroutes tussen eeuwenoude beschavingen en door het uitstekende wegennet leent 

het zich goed voor een privé rondreis per auto en privé chauffeur. 

 

Dag 1: Heenreis naar Jordanië 

Vliegreis per Royal Jordanian naar Amman en transfer (ca. 45 minuten) naar de Dode 

Zee voor overnachting. 

 

Dag 2:  Dode Zee– Mount Nebo – Madaba –  Petra 

Er zit zoveel zout in de Dode Zee dat je automatisch blijft 

drijven tijdens het zwemmen, een zeer bijzondere ervaring! 

Aan het einde van de morgen vertrek via Mount Nebo en 

Madaba naar Petra. Vanaf Mount Nebo kijk je uit over het 

Beloofde Land, net zoals Moses gedaan heeft en bij helder 

weer zie je in de verte Jerusalem liggen. In Madaba, ook wel 

de "stad der mozaïeken" genoemd, werd in 1884 "de kaart 

van Palestina" ontdekt, één van de oudste landkaarten ter 

wereld en te bezichtigen in de Grieks-Orthodoxe St 

Georgiuskerk. De laatste halte voor Petra is de 

kruisvaardersburcht van Kerak,. Daarna gaat de reis verder 

naar Petra, overnachting in het Mövenpick Hotel. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3: bezoek aan oude stad Petra. 

Vandaag gaat u de geheime rode stad Petra  ontdekken. Petra is gebouwd door de 

Nabeteëers, een geheimzinnig volk van nomaden en rovers. 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. Tip: vooral ’s ochtends staat het licht prachtig op de Treasury  

en de kloof, waardoor de kleur vuurrood/ oranje wordt.  

 

Dag 4: Van Petra naar Wadi Rum. 

De reis gaat verder in zuidelijke richting naar Wadi Rum, waar zich één van de meest 

bijzondere woestijn landschappen ter wereld bevinden. Overnachten in een tentenkamp 

in de woestijn, onder een flonkerende sterrenhemel. Excursie met een jeep langs het 

unieke woestijnlandschap. Overnachting in het tentenkamp. 

 

Dag 5 & 6 & 7 Aqaba – Rode Zee 

Een korte rit brengt u naar de Rode Zee, een van de mooiste duiklocaties ter wereld. Uw 

heerlijke hotel 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. 

 

Dag 8:  Aqaba-Amman - Amsterdam   

De laatste dag, transfer naar de luchthaven van 

Aqaba voor de vlucht via Amman naar  

Amsterdam  


