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Aankomstdag 1

Petra

Petra

Wadi Rum

Koningweg & Dode Zee

Madaba/Amman vertrekdag

Jerash & Ajloun

Wadi Rum

Reissuggestie voor een heerlijke week
vakantie vol variatie in Jordanië

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?  
Neem dan contact met ons op! 

Met je net opgehaalde huurauto rijd
je in 3 uur van de luchthaven naar
Wadi Musa. 

Vandaag kun je de hele dag
wandelen in de wereldberoemde
rozerode stad Petra. Naast de Siq en
Schatkamer kun je ook de
Koningsgraven en een van de hoge
uitzichtpunten aandoen.

De backroad naar het Klooster in
Petra biedt een fantastische
wandeling voor de ochtend. 
In de middag kun je nog een van de
hoge uitzichtpunten aandoen of het
Petra museum bezoeken.

Reis in de vroege morgen naar Wadi
Rum voor een woestijnavontuur om
nooit te vergeten. Bezoek samen
met je Bedoeienen-gids een aantal
van de meest bekende plekken.

Deze tweede dag in de woestijn is
het tijd om een andere, minder
bezocht deel te verkennen. Wandel
in schitterende canyons of beklim
een berg. Geniet van de fenomenale
uitzichten en echte stilte.

In de ochtend verlaat je de woestijn
voor een schitterende rit over de
Koningsweg naar de Dode Zee. Daar
kun je drijven in de Dode zee en voor
wie actiever wil zijn is een hike in
Wadi Mujib een geweldige optie.

In de ochtend vertrek je naar Jerash
voor een bezoek aan de oude
Romeinse stad. In de middag rijdt je
door naar Ajloun voor een bezoek
aan het kasteel met wonderschoon
uitzicht of een wandeling in het bos.

Vandaag kun je of Madaba met
onder andere de beroemde mozaiek
in St George church bezoeken of het
Romeinse Forum en de Citadel in
Amman. Daarna ga je naar Amman
airport om de auto in te leveren en
naar huis te vliegen.

Jolanda Koopman
info@petrafigtreevillla.com
+962779092675
www.petrafigtreevilla.com

Bianca Abma
info@wadirumnomads.com
+962795467190
www.wadirumnomads.com

https://www.petrafigtreevilla.com/contact
https://www.wadirumnomads.com/contact
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B&B Petra Fig Tree Villa 1

B&B Petra Fig Tree Villa

B&B Petra Fig Tree Villa

Wadi Rum Nomads

Town of Nebo hotel

Town of Nebo hotel

Town of Nebo hotel

Wadi Rum Nomads

Accommodaties voor een heerlijke week
vakantie vol variatie in Jordanië

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie?  
Neem dan contact met ons op! 

B&B Petra Fig Tree Villa ligt op een
steenworp afstand van de
historische stad Petra. Met uitzicht
over de bergen die dit nieuwe
Wonder van de Wereld zo lang
verborgen hebben.

In de B&B zijn vier gastenkamers
met gedeelde badkamers, een grote
woon/eetkamer en keuken. Buiten
zijn er diverse terrassen om in de
zon of juist schaduw te zitten. 

Jolanda is de waardin in de B&B. Zij
kan je van alle informatie over je
Petra bezoek voorzien! De beste
routes, de parels en ook een
lunchbox! Ook kun je van haar
kookkunsten genieten. 

Je kunt overnachten in het kamp van
Wadi Rum Nomads, Wadi Rum Base
camp. Je kunt kiezen tussen een
bed in een Bedouin tent of op een
matras onder de sterrenhemel nabij
het kamp. 

Fawaz en Bianca bieden ook de
optie om buiten te slapen in de
Wadi Rum Nomads 'cave'. Ver weg
van alles en iedereen en zonder luxe
is dit een bijzondere ervaring die je
altijd zal bijblijven.

Dit kleine hotel ligt op een
schitterende en rustige locatie net
buiten Mabada. Naast Madaba ligt
ook Mount Nebo 'om de hoek'. 

Het hotel heeft zeven kamers met
eigen badkamers. De meeste
kamers bieden uitzicht over de
prachtige omgeving. Daarnaast is er
een restaurant en een buitenterras.

Het hotel wordt gerund door Feras,
een lokale man uit Madaba. Hij kan
geweldig koken (met fruit en kruiden
uit eigen tuin). Een uitgelegen kans
om nog meer te genieten van het
heerlijke Jordaanse eten. 

Jolanda Koopman
info@petrafigtreevillla.com
+962779092675
www.petrafigtreevilla.com

Bianca Abma
info@wadirumnomads.com
+962795467190
www.wadirumnomads.com

https://www.petrafigtreevilla.com/contact
https://www.wadirumnomads.com/contact

