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Jordanië is een bijzonder fascinerend land. Dat komt enerzijds door zijn bijzondere natuur 
met als hoogtepunt Wadi Rum, anderzijds door zijn prachtige historische en culturele 
erfgoed met als hoogtepunten Petra en Jerash. Het koninkrijk Jordanië met zijn circa 5 
miljoen inwoners ligt in Azië en heeft als hoofdstad Amman. Het gebied ten oosten van de 
Jordaan dat nu Jordanië is, is de locatie voor een aantal verhalen uit de bijbel. Het was de 
woonplaats van de vijanden van de Israëlieten, namelijk de Ammonieten, Moabieten en 
Edomieten, en men vindt hier ook de berg Nebo en het gebied rond de Dode Zee waar de 
steden Sodom en Gomorra lagen. In de geschiedenis van de beschaving speelde Jordanië 
nooit een hoofdrol zoals in Egypte in de Oudheid, maar het land was altijd wel een 
belangrijke corridor voor handel tussen volken en beschavingen. Diverse beschavingen lieten 
ook hun eigen herinneringen na: zijn bijzondere monumenten dankt Jordanië aan de 
Nabateeërs, die hun hoofdstad in Petra vestigden. Jerash herinnert aan de periode van groei 
in de tijd dat het gebied onderdeel was van het Romeinse rijk. Uit de tijd van de 
kruisvaarders dateert het kasteel in Kerak. 
 
Jordanië heet, sinds het in 1946 werd gesticht uit het emiraat Transjordanië, officieel : het 
Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië. Dit is omdat het koninklijk huis afkomstig is uit de stam der 
Hasjemieten die afstammen van Hasjim ibn 'Abd al Manaf, de overgrootvader van 
Mohammed. Van 1952 tot zijn dood in 1999 regeerde koning Hussein Jordanië die 
wereldwijd werd gerespecteerd, onder meer vanwege zijn inspanningen voor vrede in het 
Midden Oosten. Op dit moment wordt het land geregeerd door zijn zoon Abdullah. 
 



 

Dag 1:  Zaterdag 2 november Amsterdam  Amman 
 
Transfer vanaf Aeroclub Sanicole te Hechtel-Eksel naar de luchthaven van Schiphol. 
   

Vluchtgegevens : Amsterdam 15u05 Vlucht RJ 152  (Royal Jordanian Airlines) 
   Amman 20u45  
 

Transfer naar Hotel Intercontinental voor de overnachting. 
 
 
Dag 2:  Zondag 3 november  Amman - Jerash - Amman 
 
We beginnen met een bezoek aan de Blauwe Moskee. Het is de grootste en mooiste moskee 
van de stad met 2 slanke minaretten en een turkooisblauwe koepel die zich zonder verdere 
ondersteuning uitstrekt over een centrale beuk, heel indrukwekkend. 
 
Daarna volgt een bezoek aan Jabal al-al’a, de citadelheuvel, met het archeologisch museum. 
Hier bevinden zich prachtige voorwerpen uit de tijd van de Nabateeërs, terracotta 
sarcofagen uit 1000 v. Chr. en enkele fragmenten van de Dode Zee rollen. Vanaf de citadel 
gaan we langsheen de ingang van het koninklijk paleis naar het amfitheater en wandelen 
met de gids doorheen de kleurrijke markt van Amman.  
Hierna vertrekken we naar het noorden van het land waar zich de belangrijke Romeinse site 
van Jerash bevindt. Lunch in een lokaal restaurant in Jerash. 
 
Jerash werd gesticht door de Grieken onder Alexander de Grote en door de ligging op de 
karavaanroute werd Jerash door de Nabateeërs uitgebreid. Na het bezoek van keizer 
Hadrianus ontwikkelde de stad zich tot een cultureel centrum en tijdens het Byzantijnse rijk 
werden schitterende kerken gebouwd. Na een zware aardbeving tijdens de 8e eeuw raakte 
ze in verval. Vandaag is Jerash een van de best bewaarde ruïnesteden in de regio. 
We bezoeken er o.a. de Hadrianus-triomfboog, het amfitheater, het tempelcomplex van 
Zeus, de Street of Colums, enz. Sinds 1925 zijn er hier opgravingen aan de gang.  
 

 
Avondmaal en overnachting in Hotel Intercontinental te Amman. 
 
 



 

Dag 3:   Maandag 4 november   Madaba - Mount Nebo - Kerak - Petra 
 

Na het ontbijt rijden we langsheen de residentiële wijk  
Abdoun, met zijn bijzondere huizen, naar Madaba. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Madaba wordt al in de Bijbel genoemd als grensstad van het koninkrijk Moab en is vandaag 
de dag vooral geroemd om zijn prachtige Byzantijnse mozaïeken. We bezoeken de Grieks-
Orthodoxe Sint Georgekerk. De mozaïekvloer in deze kerk toont u een landkaart van de regio 
uit de zesde eeuw na Christus. Je ziet er de steden afgebeeld die nu nog steeds bestaan: 
Jericho, Jeruzalem en Bethlehem. 
 
Hierna bezoeken we Mount Nebo, de plaats waar Mozes uitkeek over het Beloofde Land.  
De berg Nebo fascineert door zijn enorme symbolische betekenis voor de christelijke en 
joodse religie. Na de lunch in Haret Jdodnah rijden we door de Mujeb vallei richting Petra.  
Onderweg stoppen we nog even aan de kruisvaardersburcht van Kerak.  
 

Nadat de kruisvaarders aan het eind van 
de 11de eeuw Jeruzalem en het beloofde 
land hadden veroverd op de Arabieren, 
werden verschillende burchten opgericht 
om de handelsroutes te beschermen 
tegen aanvallen van de Arabieren.  
Eén van de mooiste is deze van Kerak. 
De burcht werd gebouwd in 1132 op 
bevel van Boudewijn I die zijn broer 
Godfried van Bouillon opvolgde als 
koning van Jeruzalem.  
 

De burcht bevindt zich in het centrum van Charah Muba en heeft een zeer strategische 
ligging op de karavaanroute naar Aqaba. In 1189 werd Kerak door Saladin heroverd op de 
kruisvaarders en het werd eind 16de eeuw verlaten. 
 
We dineren en overnachten in het Mövenpick Resort Hotel te Petra. 
 



 

Dag 4:   Dinsdag 5 november  Petra  
 
Na het ontbijt bezoek aan de legendarische roze stad Petra, 
bekroond als één van de nieuwe wereldwonderen. 
De schitterende stad ligt verborgen in de rotsen en is ook 
uitgehouwen in de rotsen. In het gebied rond Petra zijn 
opgravingen gevonden van circa 11000 v.Chr. Het was de 
hoofdstad van het koninkrijk van de Edomieten dat ongeveer 
duurde van de 13e tot de 6e eeuw v. Chr.  
In de 6 eeuw vestigden Nabateese stammen zich in het gebied 
en zij maakten Petra tot hun hoofdstad. De Nabateëers waren 
zeer bedreven handelaren en hun invloed strekte zich dan ook 
uit over een enorm gebied, hetgeen zijn sporen naliet in hun 
cultuur.  

De Nabateëers waren meesters in architectuur, 
rotsbewerking en polijsten en bewoonden Petra tot de 
dood van hun laatste koning in 106 na Chr. waarna het 
gebied een Romeinse provincie werd en Petra door zijn 
afgelegen ligging in de vergetelheid raakte.  
Kruisvaarders bezochten Petra nog wel in de 12e en 13e 
eeuw, maar pas in 1812 werd Petra herontdekt voor de 
westerse wereld. 
 
Petra is niet alleen een historisch juweel, de stad ligt ook 
in een prachtig natuurgebied. Petra ligt midden in de 
woestijn en de Nabateeërs hadden een ingenieus 
systeem om regenwater in de rotsen op te vangen en via 
ondergrondse tunnels naar de stad te voeren. 

 
Het bezoek start met een rit op een Arabische volbloed tot aan de Siq. Dit is een natuurlijke, 
nauwe canyon of kloof tussen de rotsen. De kloof is ongeveer 1200 meter lang en de rotsen 
aan beide kanten zijn tot meer dan 100 meter hoog. Het zonlicht komt hier nauwelijks en het 

is hier dan ook wat koeler. Door 
de kloof liep vroeger een 
Nabateese weg en op een aantal 
gedeeltes zijn de overblijfselen 
hiervan nog te zien.  
 
De kloof is werkelijk schitterend 
met prachtige kleuren. Na 1200 
meter wandelen door de kloof is 
in het volle zonlicht de 
Schatkamer van Petra te zien.  
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans
http://en.wikipedia.org/wiki/Nabataeans


 

De Schatkamer of "Al-Khazneh" is het beroemdste monument van Petra. De façade is 
ongeveer 40 meter hoog en 28 meter breed. Het bovenste gedeelte bestaat uit twee 
rotstorens met standbeelden en in het midden een ronde vorm, de Tholos, die de Urn 
ondersteunt.  
 

Dit beeld met de nauwe kloof en de schatkamer aan het eind werd nog bekender door de 
film “Indiana Jones and the Last Crusade” , die hier is opgenomen.  
 

Verder lopend langs de Koninklijke Graven komen we aan 
bij de kerk van Petra, een Byzantijnse kerk uit de 5e of 6e 
eeuw. De kerk heeft een mooie mozaïekvloer met 
afbeeldingen van mensen en dieren. Na ons bezoek aan 
deze Byzantijnse kerk lopen we verder naar het 
zogenaamde stadscentrum. Hier loopt een zes meter 
brede geplaveide straat . Hieraan is duidelijk de invloed 
van de Romeinen te zien, die in de 2e eeuw de baas waren 
over de Nabateeërs. Langs de hoofdstraat lag de markt 
met diverse winkels.  
De invloed van de Romeinen blijkt ook uit de Grote 
Tempel uit het begin van de 1e eeuw met de restanten 
van Nabateese zuilen en het paleis Qasr al-Bint, een 
enorme tempel waarvan de muren nog overeind staan.  
De sportievelingen kunnen naar het Monastery klimmen 
vanwaar ze na een hele reeks trappen een adem-
benemend uitzicht hebben over de site van Petra. 

 
Lunch in het Basin Crown Plaza Restaurant. 
We dineren en overnachten in het Mövenpick Resort Hotel te Petra. 
 
Dag 5:   Woensdag 6 november  Petra - Wadi Rum - Aqaba 
 
In de voormiddag trekken we naar Wadi Rum, één van de mooiste woestijnen ter wereld. 
Rotsformaties en fijn zand van diverse kleuren zijn de ingrediënten van dit prachtig  
natuurgebied. Winderosie heeft hier het prachtige landschap gevormd. Alle reisgidsen 
weten te melden dat hier de beroemde film Lawrence of Arabia werd opgenomen.  

  
Wadi Rum werd al heel vroeg bewoond. 
Passerende nomaden en jagers hebben er 
hun sporen als een soort van graffiti achter 
gelaten. In de rotsen zijn tekeningen van 
duizenden jaren oud te zien.  
 
Lunch, waarna jeepsafari doorheen de 
woestijn.  
Na deze avontuurlijke dag verplaatsen we 
ons naar het Hotel Intercontinental in de 
Golf van Aqaba. Diner en overnachting. 

 



 

Dag 6:   Donderdag 7 november  Aqaba 
 
Deze dag is voorzien om heerlijk te ontspannen aan het strand van de Rode Zee en om te 
genieten van de talloze faciliteiten van het Intercontinental Hotel. 

 
Intercontinental Aqaba is een chique hotel met een eigen strand aan de Golf van Aqaba.  
Alle kamers zijn ruim en voorzien van grote ramen. Een aantal kamers kijkt uit over de zee.  
In uw kamer treft u een minibar en een koffiezetapparaat aan zelf uw drankjes op de kamer 
te kunnen bereiden. Er staat ook een satelliet-tv. Het zwembad ligt tussen de palmbomen en 
is uitgerust met artistieke fonteinen. Je kan er ook tal van watersporten te beoefenen vb. 
snorkelen en duiken tussen het prachtige koraal van de Rode Zee. De spa van het hotel 
bestaat uit warme dompelbaden, een stoombad en een wellnesscentrum waar gezichts- en 
lichaamsbehandelingen verkrijgbaar zijn. Bovendien is er een fitnessruimte aanwezig.  
Het stadscentrum bevindt zich 10 minuten lopen. 
 
Dag 7:   Vrijdag 8 november   Aqaba - Dode Zee 
 

Na het ontbijt rijden we naar de Dode Zee met onderweg een bezoek aan Bethanië in  
de vallei van de Jordaan. Het was hier dat volgens de overlevering Johannes de Doper 
woonde. Wadi el Kharrar is de vermoedelijke doopplaats van Jesus Christus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De Dode Zee is eigenlijk het laagste binnenmeer ter wereld, 75 km lang en 15 km breed.  
Ze ligt in het hart van de woestijn van Juda, aan de Israëlisch-Jordaanse grens, 394 meter 
onder het niveau van de Middellandse Zee. Het water dat door de Jordaan wordt 
aangevoerd, verdampt ontzettend snel in de hitte die hier heerst.  
  

De concentratie aan minerale zouten is zo hoog dat 
elk plantaardig of dierlijk leven wordt verstikt. Het 
waterpeil blijkt echter ook alarmerend te zakken als 
gevolg van het oppompen van water op de Israëlische 
oever (Eilat) en het slinkende debiet van de Jordaan 
en zijn bijrivieren door de irrigatie van de akkers in de 
vallei van de Jordaan. 
De fabelachtige ontdekking van de Dode Zeerollen 
vormen een aanwijzing voor het strategische belang 
van deze streek die al in de Oudheid bewoond was.  

 
Vrije namiddag om ten volle te genieten van de unieke ervaring om te drijven in de Dode 
Zee. Kleedcabines en douches staan uiteraard ter uwer beschikking.  
 
Lunch, avondmaal en overnachting in het Mövenpick Dead Sea Hotel. 
 
Dag 8:   Zaterdag 9 november Amman – Amsterdam 
 

Na een vroeg ontbijt trekken we naar de luchthaven van Amman voor onze terugvlucht. 
 

Vluchtgegevens Amman  09u45 vlucht RJ 151 
   Amsterdam 14u05 
 

Aansluitend transfer naar Aeroclub Sanicole in Hechtel-Eksel 
 

Prijs van de reis: 2.395 euro per persoon  - Single toeslag 595 euro 
 
Inbegrepen: 

- transfer vanaf Aeroclub Sanicole te Hechtel-Eksel naar Schiphol en terug 

- vlucht Amsterdam - Amman en terug met Jordanian Airlines in economy class 

- verblijf in geselecteerde hotels 

- volpension  

- lokaal transport in luxe-airco autocar 

- alle vermelde excursies en bezoeken, toegangsprijzen inbegrepen 

- de jeepsafari in Wadi Rum en de rit te paard in Petra 

- de diensten van plaatselijke, Engelstalige lokale beroepsgids 

- de diensten van onze TMT reisbegeleider 

- het visum voor Jordanië 

- de fooi voor de lokale gids en chauffeur 
 

Niet inbegrepen: 

- de dranken tijdens de maaltijden 

- de annulatie- en bijstandsverzekering 

- geldig Internationaal paspoort is verplicht 


