WEEKPROGRAMMA
Hier vind je het weekverloop van jouw Summer Bash reis in Jordanië:
Dag 1 – Vertrek + aankomst hotel
We komen aan op de internationale luchthaven
Amman Queen Alia. Hier maken we kennis met onze
gids en chauffeur. Eens we de bagage in ons bezit
hebben rijden we naar ons hotel. Dat is een rit van
ongeveer 45 minuten. Afhankelijk van het uur van
aankomst kan er nog een activiteit worden gepland
of installeren we ons op het gemak in het hotel. ’s
Avonds kunnen we genieten van een lekkere
maaltijd in het hotel.
Dag 2 – Verkennen van Jordanië
Na het ontbijt gaan we richting het noorden naar Ajloun Woodland Reserve gelegen
in Ajloun Highlands. Dat landschap is gekenmerkt door mediterraan heuvelachtig
gebied met eikenbossen. Het is een ideale plaats voor een prachtige wandeling en
een lekkere picknick. Dat is dan ook exact wat we gaan doen! We nemen de Rockrose
Trail die 8 km lang is en ongeveer 3-4 uur in beslag zal nemen afhankelijk van het
tempo. Zet je camera maar al op “panoramaview”, want overal waar je kijkt is het
alsof je in een schilderij terecht bent gekomen. Wanneer het middag is, zoeken we
een goede spot uit om te genieten van onze picknick.
We zetten de tocht verder richting Jerash. Dat is één van de mooiste en best
bewaarde Grieks-Romeinse sites in Italië. Na een kijkje te hebben genomen rijden we
terug naar het Hotel in Amman en maken we ons klaar voor het avondeten.

Dag 3 – Bezoek aan Amman
Vandaag beginnen we onze tocht met een bezoek aan de hoofdstad. We hebben
deze de eerste twee dagen even links laten liggen, maar vandaag duiken we volop in
de cultuur van de hoofdstad!
Daarna gaan we richting het zuiden naar Wadi Mujib waar we het avontuur gaan
opzoeken, want vandaag staat raften op het programma… Varen door ravijnen,
verborgen kloven en kliffen. Onderweg komen we een waterval tegen waar we een
frisse duik kunnen nemen in de natuurlijk gevormde zwembaden.
Na wat afkoeling gaan we verder naar Mujib Biosphere Reserve. Hier verblijven we in
chalets die een zicht geven de Dode Zee die bijna oneindig ver rijkt. Het landschap is
echt een “instagram-lover’s dream” en we kruipen er middenin door een plons te
nemen in het bekende drijvende water. Bedek jezelf met modder en ga zorgeloos
dobberen zonder enige moeite in het water terwijl je kijkt naar de zonsondergang op
het laagste punt op aarde… Dit is reizen!

Dag 4 – Verder verkennen van Jordanië
Word rustig wakker en geniet van het ontbijt met het prachtige zicht op de
achtergrond. Rond 11u vertrekken we richting Kerak’s Crusaders Castle. Dit is gelegen
op een berg 1km boven zeeniveau en omgegeven door een bosachtig landschap. Hier
genieten we van onze lunch.
Na het eten gaan we richting Dana Nature Reserve waar we genieten van het
avondeten.

Dag 5 – Bezoek aan het Kerak’s Crusanders Castle
Als ontbijt krijg je hier producten voorgeschoteld recht uit de natuur. Niets beter om
de dag mee te beginnen! Het bezoek aan Dana Nature Reserve is een ontdekken van
prachtige natuur en tijdloze rust. Als contrast met de rest zien we rode en witte
zandsteenkliffen in de Wadi’s.
Hier nemen we de White Dome Trail die ongeveer 8 km lang is en 3-4 uren in beslag
zal nemen afhankelijk van het tempo. Onderweg genieten we van een picknick.
We zetten onze tocht verder richting Shawbak om een bezoek te brengen aan
Crusader Castle. Ook dat kasteel is gelocaliseerd op een berg maar deze keer omringd
door een fruitig landschap. ;)
Hierna gaan we door naar de grootste stad van Jordanië die 2000 jaar geleden
ontstond: Petra.

Dag 6 – Petra ontdekken
Na het ontbijt beginnen we met onze ontdekking van Petra. We kunnen ons te voet
of te paard van de hoofdingang van Petra naar de ingang van de oude stad “Al Siq”
verplaatsen. Deze weg is ongeveer 30 meter door een smalle Kanyon. Als we het
einde naderen komt het eerste en grootste monument langzaam in het zicht…
Lunch wordt geserveerd in een lokaal restaurant. Voor degene die willen kunnen na
de lunch de “Monastery” bezoeken. Hier moeten ze wel 800 trappen voor
beklimmen!
’s Avonds duiken we de keuken in
en maken we kennis met de lokale
gerechten. We worden onder het
waakzaam oog in de gaten
gehouden door lokale
huisvrouwen die ons de kneepjes
van het vak zullen leren. Na het
maken van de gerechten moet er
nog één ding gebeuren: Opeten
natuurlijk! Smakelijk. ;)

Dag 7 – Bezoek aan het “Natural Resort of Wadi Rum”
Na het ontbijt vertrekken we naar het “Natural Resort of Wadi Rum” ook wel “The
valley of the moon” genoemd. Dit is een heel unieke plaats en helemaal anders dan
wat we tot nu toe gezien hebben. Eenmaal aangekomen worden we opgepikt door
lokale Bedoeïenen die ons meenemen in een 4x4 om het gebied te verkennen. We
zullen ongeveer 4 uur door het woestijnlandschap rijden en vele plekken in het
gebied bezoeken. Lunch wordt ook hier voorzien.
Bij een unieke locatie hoort een unieke overnachting. We verblijven in een echt
Bedoeïenkamp midden in het gebied!

Dag 8 – Verkennen van Amman
Vandaag doen we het iets rustiger aan… We gaan naar een spot die 400 meter onder
zeeniveau ligt. We spenderen de voormiddag met dobberen en relaxen in en rond de
Dode Zee en beleef het effect van gewichtsloos te zijn, want zinken is onmogelijk!
Na de lunch gaan we terug richting Amman waar het allemaal begon. Hier genieten
we van een heel traditioneel diner waar vele lokale mensen ook naartoe gaan. We
worden als het ware echt ondergedompeld en meegesleurd in de lokale cultuur.

Dag 9 – Terugkeer naar België
Vandaag vertrekken we terug naar België met vele mooie momenten en
herinneringen!
Jordanië, you were legendary!

Het volledige bovenstaande excursieprogramma is mee inbegrepen in de prijs voor jouw
rondreis door Jordanië met Summer Bash.

