
Reizen voor de Vrouw 

met Aandacht voor Jou 

 

8-daagse rondreis door Jordanië 

voor RVAJ samengesteld door FOX Verre Reizen 
29 september t/m 6 oktober 2021 

 

Dag 1 – woensdag 29 september vlucht Amsterdam – Amman 

’s Avonds na aankomst op het vliegveld van Amman worden we met de bus naar 

het hotel gebracht. Hotel Larsa (2 nachten). 

 

Dag 2 – donderdag 30 september Amman – zandkastelen - Amman 

We bekijken de zandkastelen op de oude handelsroute en maken een stadstour 

langs de hoogtepunten van Amman, zoals het Amfitheater, de Citadel en de 

kleurrijke bazaar. 

 

Dag 3 – vrijdag 1 oktober Madaba - Mount Nebo – Kerak - Petra 

Het zuidwaarts gelegen Madaba wordt bezocht om wereldberoemde mozaïeken 

te bewonderen, via Mount Nebo rijden we naar het grote kruisvaarderskasteel 

Kerak om vervolgens in Petra te eindigen. Hotel Edom (1 nacht). 

  

Dag 4 – zaterdag 2 oktober Petra – little Petra – Wadi Rum 

Bezoek aan de door Nabateërs gebouwde legendarische roze stad. Na een korte 

wandeling door de bergkloof zien we de uit een berg gehakte stad, compleet met 

rotswoningen, straten, tempels en theaters. Dan naar Little Petra en de Wadi 

Rum woestijn. Hier overnachten we in een tentenkamp, Desert Sands Camp (1 

nacht). 

 

Dag 5 – zondag 3 oktober Wadi Rum – Dode Zee 

Jeeptour door de woestijn en op de thee bij Bedoeïenen. Dan door naar de Dode 

Zee waar we mogen badderen. Ramada Dead Sea Resort (1 nacht). 

 

Dag 6 – maandag 4 oktober Doopplaats Johannes de Doper - Amman 

We bezoeken de plek waar Johannes de Doper werd gedoopt op de grens van de 

Dode Zee en de Jordaan en rijden vervolgens door naar Amman. Hier brengen 

we een bezoek aan het Jordan Museum met de Dode Zee Rollen.  Hotel Larsa (2 

nachten). 

 

Dag 7 – dinsdag 5 oktober Jerash – Beit Khairat Souf - Amman 

Jerash is een indrukwekkende stad uit de oudheid waar we langs goed bewaarde 

tempels, theaters en het unieke ovale forum komen. Vervolgens bezoeken we 

Beit Khairat Souf, erfgoed van de familie Batarseh en beheerd door Alnoor 

Almouben Association. Deze vrouwengroep ondersteunt lokale vrouwen om zich 

economisch te ontwikkelen en zichzelf financieel te kunnen onderhouden. Hier 

volgen we een kookles en gebruiken we een unieke lunch. Ook is er gelegenheid 

om handgemaakte producten te kopen. 

 

Dag 8 – woensdag 6 oktober Amman - Amsterdam 

We vertrekken ’s ochtends uit Amman en in de loop van de middag komen we 

aan op Schiphol. 

 

 Wijzigingen/aanvullingen in het programma zijn voorbehouden! 


