Jordanië

privéreis met chauffeur
11 dagen v.a.

1.719,-

Dagelijks vertrek
Pluspunten
vluchten Transavia
9 dagen auto met privéchauffeur
centrale toeristenklassehotels
9x ontbijt, 1x lunch, 2x diner
nacht bij ingang Petra
nacht in woestijnkamp
nacht in resort Dode Zee
diverse excursies
woestijntocht 4x4 Wadi Rum
lunch bij Jordaanse familie thuis
entreegelden zijn inclusief
assistentie door een lokale
vertegenwoordiger

Bezienswaardigheden
rozerode stad Petra
Dode zee
Amman en Um Qais
opgraving Jerash
Madaba en Shobak
Beida, klein Petra
Mount Nebo
Wadi Rum

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • overige
maaltijden • overig vervoer • fooien •
optionele excursies

Extra opties
• upgrade accommodatie • verlenging

Adembenemende landschappen en eeuwenoude cultuur
Jordanië is een klein en gastvrij land in het Midden-Oosten. Het land
beschikt over adembenemende landschappen, vriendelijke bevolking en een
eeuwenoude cultuur met monumenten, prachtige burchten en bouwwerken uit
elke periode van de menselijke geschiedenis. Deze privéreis begint in Amman,
waar u de oude stad leert kennen. In het noorden van Jordanië verkent u
Um Qais en Jerash, de goed bewaard gebleven Grieks-Romeinse stad. Een
absoluut hoogtepunt is natuurlijk de prachtige antieke stad Petra. De weg van
Amman naar het zuiden voert u langs de 5.000 jaar oude Koningsroute die een
aantal antieke steden aandoet: een van de meest fascinerende routes van
Jordanië.
Maar er is in Jordanië meer dan cultuur! Hier vindt u onmetelijk grote
woestijnvalleien met indrukwekkende stiltes en de Jordaan met haar vruchtbare
rivierdal. En er zijn ook prachtige bossen met altijd groene eiken, pijnbomen,
cipressen, acacia’s en eucalyptusbomen. U gaat naar Mount Nebo, waar u, net
als Mozes, het beloofde land aanschouwt. Het indrukwekkende Wadi Rum, een
vallei met rotswanden van zandsteen en graniet, verkent u met een 4-wheel
drive. Laat u hier betoveren door de geheimzinnige sfeer van de woestijn. U sluit
de reis af bij de Dode Zee, de befaamde zee waarop u kunt blijven drijven.
Op deze bijzondere privéreis ontdekt u met uw auto met privéchauffeur dit
prachtige land. Alles is voor u geregeld, zodat u Jordanië ontspannen kunt
bezoeken. Uw chauffeur brengt u naar de mooiste plaatsen, waardoor u de
hoogtepunten van dit land kunt zien. En natuurlijk zijn alle hotels geregeld en
zijn ook de entreegelden voor de genoemde excursies inbegrepen. In Jordanië
ervaart u de fascinerende geheimen van het Midden-Oosten! Gaat u mee?

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7
dag 8
dag 9
dag 10
dag 11

Amsterdam – Amman
Amman
Jerash – Ajloun – Amman
Amman – Um Qais – Pella – Amman
Amman – Madaba – Mount Nebo – Shobak – Petra
Petra
Petra
Petra – Beida – Wadi Rum
Wadi Araba – Dode Zee
Dode Zee – Amman – Amsterdam
Aankomst in Nederland

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon bij verblijf in 2-persoonskamers. Exclusief
SGR-bijdrage, Calamiteitenfonds en reserveringskosten.
Kijk voor uitgebreide reisinformatie, actuele prijsinformatie en de algemene voorwaarden
op onze website of bel 050 - 3 663 232.

U zit goed bij SRC:

alles voor u geregeld

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

