Bijlage Betoverend Jordanië
Beleef de sprookjesachtige sfeer van het veelzijdige Jordanië. Duik in de geschiedenis in antieke
Romeinse steden, bij kruisvaardersburchten en in Bijbelse plaatsen. Wandel door de hippe straten in de
hoofdstad Amman en slenter over de boulevard van Aqaba. We nemen uitgebreid de tijd om de unieke
rotsstad Petra, terecht een wereldwonder, te ontdekken. Avonturiers komen aan hun trekken in de
kleurrijke Wadi Rumwoestijn en het ruige Dana National Park. En dan heerlijk bijkomen aan de Rode Zee
en al dobberend op de Dode Zee. Het betoverende Jordanië verwelkomt je in het sprookje van duizenden-een nacht.
OVERNACHTING BEDOEÏENEN TENTENKAMP
Je brengt één nacht door in de Wadi Rum woestijn in een bedoeïenen tentenkamp. De tenten, voor 1 tot max. 3
personen, zijn voorzien van bedden/matrassen, dekens, lakens, kussens en handdoeken. Er zijn gedeelde toilet/douchefaciliteiten (aparte gedeelten voor dames en heren). Voor meer info: zie www.zawaidehcamp.com
(noot: het kan voorkomen dat we in een ander gelijkwaardige tentenkamp verblijven.)
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden
Hieronder een indicatie van de entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen):
Amman

Jerash
Um Qais
Madaba
Mount Nebo
Kerak
Shobak
Petra
Wadi Rum

Citadel
Museum
Romeins theater
Koning Abdullah moskee
Treinstation

ca. JOD 3
ca. JOD 5
ca. JOD 2
ca. JOD 2
ca. JOD 2
ca. JOD 11,50
ca. JOD 5
ca. JOD 1
ca. JOD 2
ca. JOD 2
ca. JOD 2
ca. JOD 50
ca. JOD 5

Totaal ca. JOD 92,50 per persoon (omgerekend ca. € 115 per persoon).
Optionele excursies
Bij deze reis worden de volgende optionele excursies aangeboden:
Vooraf bij te boeken:
- Kookworkshop Madaba (vooraf bij te boeken!) € 25 per persoon
Ter plaatse te boeken en te betalen:
- Excursie woestijnkastelen ca. JOD 38 per persoon (ca. € 50 p.p.)
- Excursie Bethanië ca. JOD 14 per persoon (ca. € 18 p.p.)
Ter plaatse zijn er nog meer mogelijkheden, zoals een langere jeeptour door Wadi Rum (extra kosten ca. 10
JOD per persoon) of het bezoeken van ‘Petra by Night’ (ca. JOD 20 per persoon) of een diner bij een familie
(ca. JOD 22 per persoon), minimum aantal deelnemers van toepassing. Je reisleider zal alle wensen
inventariseren. Ter plaatse te boeken en te betalen.
Alle genoemde excursies en reisprogramma onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het toelaat kunnen er
andere bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn.
Alle genoemde prijzen zijn per persoon en onder voorbehoud van prijswijzigingen en koersverschillen.
Fooien
Tijdens deze reis zijn er vele personen die voor je klaar staan. Als blijk van waardering zal er aan het begin van
de reis door de reisleider een fooienpot van € 2 voor de gidsen, kofferjongens etc. voorgesteld worden. Zo
hoef je tijdens de reis niet overal een klein bedrag achter te laten, dit regelt je reisleider voor de hele groep. Dit
bedrag staat los van de fooi voor je reisleider en chauffeur. Een fooi geven is niet verplicht, maar wel
gebruikelijk. Als je tevreden over hen bent, kunt u aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven.
Dit zal zeker op prijs gesteld worden.

VISUM
Kras regelt in samenwerking met het lokale agentschap kosteloos je visum. Voor deze reis hoef je dus geen
visum aan te schaffen.
MOBILITEIT
Wil je een Kras (groeps)rondreis boeken, dan wijzen we je erop dat je over een normale basisconditie dient te
beschikken en een goede mobiliteit noodzakelijk is. Je ziet en onderneemt veel en verblijft in meerdere
accommodaties in een relatief korte periode. Houd er rekening mee dat er in de steden die we bezoeken veel
gelopen dient te worden en dat het niet altijd mogelijk is dat de touringcar je in het centrum van de stad
afzet/ophaalt. Je dient gemakkelijk afstanden te kunnen lopen, trappen te kunnen nemen en zelfstandig,
eventueel met behulp van je medereiziger (binnen dezelfde boeking) in en uit de minibus, touringcar of trein
etc. (afhankelijk van de reis) te kunnen stappen. De rondreizen kunnen voor mensen die minder mobiel zijn als
zwaar ervaren worden en het kan ook zijn dat deelname aan sommige programmaonderdelen niet haalbaar is,
in welk geval geen restitutie op de reissom verleend zal worden. Onze rondreizen zijn dan ook niet geschikt
voor rolstoel- of rollatorgebruikers. Twijfel je of de rondreis van jouw keuze geschikt voor je is of wil je jouw
situatie toelichten, neem dan altijd contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap
is bepalend. Ook jij bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen je rekening te houden met je
medereizigers, zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met jou. Claim bijv. geen vaste
plaatsen in de bus, maar houd je aan het door de chauffeur/ reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg
ervoor dat je op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden
voorkom je irritaties, wat een positieve invloed zal hebben op de vakantiebeleving. Prettige reis!
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