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Magische woestijnen, wereldwonderen, en 
een boeiende geschiedenis’ 
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Groepsreis 

Vertrek:   4 mei 2018 
26 Oktober 2018 

Duur:    10 of 17 dagen  
Aantal personen:  minimaal 8 
 
 
Prijs:   
 
10 dagen Jordanie:  
Middenklasse (3 sterren hotels):  € 1599 per peroon* 
 
17  dagen Israel Palestina + Jordanië 
Budget (hostels / 2 sterren hotels): € 2289 per persoon* 
 Middenklasse (3 sterren hotels):   € 2589 per persoon* 
 
 
* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid 
 
inbegrepen: 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam 

- Alle overnachtingen met ontbijt 

- Lokaal vervoer volgens programma 

- Compleet georganiseerde rondreis met deskundige gidsen 

- Activiteiten en excursies volgens programma 

- Alle belastingen en toeslagen 

 
Niet inbegrepen: 

- Toeristenvisum  

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Eten en drinken buiten programma 

- Activiteiten en excursies buiten programma 

- Fooien 

 

 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing 

Wil je liever een individuele reis 
met je vrienden of familie? Neem 
contact op met ons voor een op 
maat gemaakt persoonlijk 
reisvoorstel 
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Reisprogramma van dag tot dag 

4 Mei / 26 Oktober 2018 
we vertreken vanaf Amsterdam naar Amman in Jordanie met een rechtsreekse 
vlucht van JordanAir. We vertrekken om 12:30 en we komen om 18:00 lokale tijd 
aan. We worden van het vliegveld gehaald en naar een ontspannen hotel 
gebracht in de stad. Een diner is inbegrepen bij het hotel.  
 
Hotel:  Al fannar palace hotel  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en Diner 
 
5 mei  / 27 Oktober 2018 
We rijden van Amman naar de Dode Zee, een van 
de laagste plaatsen ter wereld. Onderweg 
bezoeken we het natuurgebied Wadi Mujib, een 
prachtig natuurgebied rondom de rivier de 
Jordaan. De omgeving biedt spectaculaire 
landschappen. We verkennen de omgeving en 
daarna rijden we door naar de Dode zee waar we 
de nacht doorbrengen in een luxe resort.  
 

 
 
Hotel:  Golden Tulip Aqaba 
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 
6 mei / 28 Oktober 2018 
We brengen de hele dag door bij de Dode Zee. Je kan lekker ontspannen en 
genieten van de zon en de zee. Het zoute water is heel goed voor je huis. Er zijn 
allerlei Spa’s in de buurt waar je jezelf kan trakteren op een massage. Een auto is 
beschikbaar, je kan ook de wijde omgeving verkennen.  
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Hotel:   
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 
7 mei  / 29 Oktober 2018 
We rijden van de dode zee naar de 
zuidelijke plaats Aqaba. We 
verkennen de stad met een dove gids, 
en uiteindelijk voegen we ons bij de 
reizigers van Wesemann Travel die 
de reis in Israel zijn begonnen. We  
brengen we de nacht door in een 
goed verzorgd drie sterren hotel. Een 
diner in het hotel is inbegrepen.  

 
Hotel:  Golden Tulip Aqaba 
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 
8 Mei / 30 Oktober 2018 
Van Aqaba rijden we naar de Wadi Rum woestijn, ongetwijfeld een van de 
mooiste woestijnen ter wereld. We verkennen de omgeving met een Jeep en we 
genieten van prachtige uitzichten. Het is adembenemend mooi! We overnachten 
in een tentenkamp, ’s avonds genieten we van traditioneel eten bij het 
kampvuur.  
 
Hotel:  Hilawi Camp 
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
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9 Mei / 31 Oktober 2018 
’s ochtens genieten we nog van de woestijn en na de lunch rijden we verder naar 
de plaats Petra. Petra is beroemd vanwege de prachtige historische bouwwerken 
die uit de rotsen zijn gehakt. We overnachten in een hotel vlakbij deze 
bezienswaardigheden. 
 
Hotel:  La Maison hotel  
Maaltijden: Ontbijt, lunch, en Diner 
 
10 Mei / 1 November 2018  
Onder leiding van een deskundige gids verkennen we de historische 
bouwwerken van Petra. Een tolk uit Nederland vertaald alles in NGT. De  
historische stad Petra wordt vaak omschreven als een wereldwonder. Het is  
bijna niet te geloven hoe deze bouwwerken zo lang geleden uit de rotsen zijn  
gehakt. ’s Avonds dineren we in het restaurant van het hotel.  
 
Hotel:  La Maison hotel  
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 

 
11 Mei / 2 November  2018 
We verlaten Pertra en rijden naar de  
hoodstad van Jordanie Amman. Onder  
leiding van een professionele gids  
verkennen we de stad. We bezoeken   
onder meer een museum en oud  
Romeins Amphiteater. We overnachten  
in een goed verzorgd hotel in de sad.  
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Hotel:  Al fannar palace hotel  
Maaltijden: Ontbijt en Diner 
 
12 Mei / 3 November 2018 
In de ochtend brengen we een bezoek aan het Holyland Institute of the Deaf. Het 
is de grootste dovenschool van het Midden-Oosten, en wordt gerund door een 
Nederlander: Andrew Carpentier. We krijgen een rondleiding over de school en 
leren over onderwijs aan dove kinderen in het Midden-Oosten. We lunchen met 
de kinderen en daarna keren we terug naar Amman. De rest van de dag brengen 
we door in de stad.  
 
Hotel:  Al fannar palace hotel  
Maaltijden: Ontbijt, lunch en Diner 
 
13 Mei / 4 November 2018 
We vliegen terug van Amman naar Amsterdam. Eventueel kan je om kosten te 
besparen eerst terugreizen naar Tel Aviv en van daar naar Amsterdam vliegen. Je 
kan de mogelijkheden met ons bespreken.  
 
Hotel:  - 
Maaltijden: Ontbijt, lunch en Diner 

 

Meer informatie en boekingen  

Wil je deze reis boeken of heb je vragen, neem gerust contact met ons op. Wij 
staan je graag te woord!  
 

Email:      info@wesemanntravel.com 
Sms / whatsapp:    0641024729 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemann.travel 
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