Joker Avontuur, Trekkings en expedities, Jordanië

Groepsreis: Jordanië
Reiscode: JOAJ

www.joker.be/JOAJ

Inhoudstafel
De ho o gt epunt en van deze reis
Deze reis is iet s vo o r jo u als je...
Pro gramma
De zwaart e van de reis: wat bet ekenen de st appert jes?
Prijzen
Wat je mo et wet en o ver deze reis
Over deze reisf o rmule
Vragen? We zijn er vo o r jo u!

Tijdens deze expeditie ontdekken we Jordanië op een actieve manier. Naast de niet te missen
hoogtepunten zoals Petra en de Wadi Rum woestijn gaan we op een meerdaagse trektocht in Dana
National Park, waar we door ruig gebied wandelen en onder de sterrenhemel slapen. Hiernaast
doen we twee keer een riverwalk door een smalle, groene Wadi, een door de rivier uitgehouwen kloof.

De hoogtepunten van deze reis
Canyoning: heerlijk ploeteren door het water in een prachtig decor. Letterlijk meegaan met de
stroom, wat klauteren... gewoon dolle pret!
Petra: de 'roze stad' uitgehouwen in de rotsen slaat je werkelijk met verstomming. Tijdens het
ronddwalen in deze verlaten stad valt je mond meermaals open.
Wadi Rum: verdwalen in dit unieke landschap, genieten van de kleurschakeringen, klauterpartijen op
de rotsen, de warmte en vooral de sterren 's nachts.

Deze reis is iets voor jou als je...
dol bent op meerdaagse trektochten
houdt van wonderlijke woestijngebieden en desolate landschappen
wereldwonder Petra gewoon gezien moet hebben
interesse hebt in geschiedenis en archeologie
wil drijven op de Dode Z ee
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Programma
Vertrekvergadering
Je reis begint eigenlijk al op de vertrekvergadering enkele weken voor vertrek. Kom hier zeker naartoe
want je ontmoet er niet alleen je reisgenoten en reisbegeleider! Er worden ook belangrijke praktische
afspraken gemaakt en het is het ideale moment om antwoord te krijgen op je vragen. Vanaf 2 maanden
voor vertrek vind je bij elke vertrekdatum de datum van je vertrekvergadering en na boeking word je
hiervan ook op de hoogte gehouden via mail.

Dag 1-3: Karavaanroute naar het zuiden
In Amman stappen we binnen in de Arabische wereld, veel tijd verspillen we er echter niet. Tijdens
onze tocht over de King's Highway naar het zuiden worden we getrakteerd op prachtige uitzichten over
de Dode Z ee en de Jordan Valley, de vallei waardoor de Jordaan stroomt. Op onze weg richting Dana
National Park zetten we onze benen al een paar keer goed aan het werk. Na een tocht van 17 km door
Wadi Hasi brengen we onze tweede nacht in Jordanië meteen door in open lucht. Na een nacht onder
de sterren staat met Wadi Numeria een kortere tocht op het programma, een ideale opwarming voor de
rest van onze expeditie.

dag 4 -6: 3-daagse trekking van Dana NP naar Little Petra
De komende 3 dagen wandelen we een stukje van The Jordan Trail, een bekende wandelroute die
Umm Qais in het noorden verbind met Akaba in het zuiden. We verlaten Dana NP via de Feynanwoestijn, om vervolgens na wandelingen door de Wadi Malga en Ras Al Fied uit te komen aan Little
Petra. Voor vele handelskaravanen was Little Petra de laatste stop voor ze aankwamen in Petra zelf, de
bekende roze stad van de Nabateeërs, en dat is voor ons niet anders.Voor we richting Petra trekken
brengen we nog een nacht door in een Bedoeinenkamp. De overnachting bij dit nomadische volk wordt
ongetwijfeld een unieke ervaring. Bij een knetterend kampvuur vertellen ze ons meer over hun
eeuwenoude tradities en hoe ze deze in de moderne wereld in stand proberen te houden.

dag 7-9: Petra
Tijd voor het absolute hoogtepunt van onze reis: het fabelachtig mooie Petra, herontdekt in 1822. We
nemen 3 dagen de tijd om deze indrukwekkende site te verkennen. De eerste dag wandelen we vanuit
Little Petra richting de achteringang van Petra, waar we meteen getrakteerd worden op The

Monastry, één van de bekendste plekjes van de hele site. Na een nachtje in een hotel nemen we nog
een dag de tijd om Petra te ontdekken. De zon zorgt voor een steeds wisselend kleurenspektakel. We
zwerven tussen de impressionante tempels, offerplaatsen en graven. De laatste dag beklimmen we
Jabel Haron, de hoogste berg in Petra, en bezoeken daar het Schrijn van Aäron. Hier zou Mozes' broer
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Aäron begraven liggen.

dag 10-11: Wadi Rum
We maken een 2-daagse trektocht door Wadi Rum dat omwille van de grillige rotsformaties en diverse
kleurencombinaties wellicht de mooiste woestijn van het Midden-Oosten is. ’s Avonds leggen we ons te
slapen rond het kampvuur, drinken we thee met de Bedoeïenen en genieten we van de nachtelijke
stilte en de miljoenen sterren.

dag 12: Naar huis
Nadat we via de King's Highway terug naar het Amman rijden vliegen we terug naar huis.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Alle Joker-reizen zijn per definitie actieve reizen! Elke deelnemer van een Joker-reis heeft minimaal
een ‘normale’ conditie. Dit betekent dat er zeker sportieve momenten worden ingelast, die voor iedere
fitte persoon doenbaar moeten zijn. We gaan enkele
uren wandelen of fietsen en klimmen en dalen horen daarbij. De paden en wegen zijn over het
algemeen in goede staat. Volledige dagen te voet op pad gaan in een stad of op het platteland is
evident. Even belangrijk is een goede mentale ingesteldheid. We gaan immers op verkenning in een
land met andere voedingsgewoonten en mogelijk een vreemde cultuur. Met de juiste instelling verteer
je beter de temperatuurschommelingen, de lange transporttijden en de vermoeidheid na geleverde
inspanningen. Ook een open groepsgeest en een grote aanpassingsbereidheid worden op dit soort
reizen verwacht. Uiterst belangrijk is ook dat je uitgerust aan deze reis begint!

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat je als deelnemer een ‘goede’ fysieke conditie hebt.
Er kunnen stevige dagtochten en/of meerdaagse trektochten met een dagrugzak of deelbagage op het
programma staan. Klimmen en dalen zijn haast zeker van de partij. Ook fietstochten en andere sportieve
inspanningen zijn mogelijk. Wekelijks sport beoefenen thuis is wenselijk! Samen met de fysieke
inspanning vragen de eventuele primitieve omstandigheden en onzekere weerscondities (hitte, vocht,
regen, sneeuw, wind, koude...) een goede conditie.

Tijdens dit gedeelte van de reis verwachten we dat deelnemers een ‘zeer goede’ lichamelijke conditie
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hebben. Er kunnen meerdaagse, pittige (kampeer)trektochten op het programma staan met behoorlijk
veel stapuren met deelrugzak of volledige bagage. Dit, samen met onzekere weersomstandigheden en
moeilijk begaanbare paden maken dat een zeer goede conditie vereist is. Wekelijks (meermaals) sport
beoefenen thuis is zéér wenselijk! Een degelijk uithoudingsvermogen, zowel mentaal als fysiek is
noodzakelijk. Eerdere ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is wenselijk!

Een ‘uitstekende’ fysieke conditie is nodig voor slechts enkele gedeelten van sommige ‘expeditiereizen’. Lange, meerdaagse, zéér pittige trektochten met veel stapuren óf met bagage inclusief tenten
en voeding (dus meer dan 15 kg), óf op grote hoogte óf in extreme (weers)omstandigheden, maken dat
je een groot uithoudingsvermogen nodig hebt, zowel fysiek als mentaal. Paden kunnen zéér steil, ruig
en rotsachtig zijn. Vanzelfsprekend doe je regelmatig aan sport. Eerdere ervaring met meerdaagse
trektochten in de bergen is een vereiste!

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Lijnvluchten Brussel – Amman en terug
Voorafbetaalde luchthaventaksen
Voorschot transport en logies t.w.v. € 195
Organisatiekosten
De diensten van een Karavaan-reisbegeleider
KBC-reisbijstandsverzekering

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor activiteiten, logies, plaatselijk transport, toegangsgelden en maaltijden.
Dranken en persoonlijke uitgaven zijn niet inbegrepen.

Bijkomende inf o

Wat je moet weten over deze reis
Laats te wijz ig ing o p: 19 / 01 / 2021

Actie en beleving
Via Joker maak je écht kennis met je bestemming en haar bevolking, dat zit ingebakken in onze manier
van reizen. Door de activiteiten die we doen, het transport en het logies die we kiezen en met het
duwtje in de rug van de reisbegeleider, heb je de kans om werkelijk wat te beleven en dingen te doen
die je misschien nooit eerder deed. En uiteraard is er ook tijd voor actie. Hoe we dat allemaal concreet
maken op deze reis, dat lees je hieronder.
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Specif iek vo o r deze reis
We stellen ons open voor een andere cultuur, doen zelf onze inkopen op een lokale markt en beleven
de natuur door er middenin te lopen. We leren zowel het stadsleven kennen als het leven in de
woestijn.
Daarbuiten is deze reis vooral een actieve reis waar we wandelen, canyoning doen, rappelen, drijven in
de Dode Z ee en tochten maken in de woestijn.

Duurzaam op reis
Joker streeft ernaar om op een duurzame manier te reizen, met respect voor mens, cultuur en natuur.
Dat blijft een zoektocht en is geen absolute waarheid met strikte regels en normen. De begeleider
inspireert je in het vinden van antwoorden, zowel op de vertrekvergadering als tijdens de reis. We
hechten veel belang aan het steunen van de lokale economie en dus de bevolking. Dit doen we door
te kiezen voor kleinschalige logementen en restaurants en door samen te werken met plaatselijke
organisaties en gidsen. Specifiek voor deze reis werden volgende 'duurzame' keuzes gemaakt.
Specif iek vo o r deze reis
Sinds 2016 zijn we genoodzaakt om het hele traject met een Jordaanse gids af te leggen. De Jordaanse
overheid verplicht iedereen die met een groep reist om een gelicentieerde gids te boeken en transport
te regelen via een lokale agent.
Ook dan proberen we onze visie en onze manier van reizen zo goed mogelijk te bewaken. Dit doen we
door uitgebreid de tijd te nemen om onze agenten haarfijn uit te leggen waar bij Joker-reizen de
accenten liggen. Actieve beleving en het contact met de lokale bevolking blijven centraal in onze
reizen, net zoals de duurzaamheid en het flexibel kunnen omspringen met de dagindeling.

Mensen ontmoeten
Reizen met Joker betekent mensen ontmoeten en een andere cultuur en manier van leven ontdekken.
Hoe we tijdens de reis kansen creëren om mensen te leren kennen, dat lees je hier.
Specif iek vo o r deze reis
Je zal snel merken dat de mensen van Jordanië heel open staan tegenover toeristen. Sta je
bijvoorbeeld te watertanden voor een winkelraam met lekkere baklava, verschiet dan niet dat de
bakker des huizes je binnenroept, je een rondleiding geeft en je daarna van al dat lekkers laat
proeven. Ongetwijfeld weet hij dan uiteraard ook dat je niet met lege handen buiten loopt! We
gebruiken verschillende gidsen waardoor je steeds vanuit een andere invalshoek meer te weten komt
over hun cultuur.

Documenten
Je hebt voor Jordanië een geldig internationaal paspoort nodig dat nog ten minste 6 maanden na
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terugkeer geldig is, evenals een visum. Het visum kan bij aankomst op de luchthaven zonder kost
verkregen worden.
Neem voor alle veiligheid steeds een tweetal pasfoto's mee.
Meer info op: http://diplomatie.belgium.be/nl/.
Deze f o rmalit eit en zijn van t o epassing vo o r Belgische reizigers. Heb je een andere nat io nalit eit ,
check de vo o rwaarden bij de ambassade van het land waar je naart o e reist o f neem co nt act o p
met je Jo ker-reiskant o o r.

T ransport
Heen en t erug
Vaak vliegen we naar de reisbestemming, maar minibus of trein kunnen ook. Kies je voor een reis met
een vlucht dan is het goed om weten dat Joker samenwerkt met betrouwbare luchtvaartmaatschappijen.
We raden je aan om de CO2-uitstoot van je vlucht te compenseren door middel van een bijdrage aan
BOS+ (www.joker.be/bosplus).
Het gebeurt dat luchtvaartmaatschappijen hun vluchturen in de loop van het jaar wijzigen. De vluchturen
die je hieronder vindt, of die worden aangevuld van zodra ze beschikbaar zijn, zijn indicatief en geven
bij wijziging geen recht op annulering. Het definitieve vluchtenschema vind je in het vertrekdocument
dat je ten laatste 10 dagen voor vertrek via e-mail ontvangt. Ook eventuele info over minibus,
huurwagens of trein vind je hieronder.
T er plaat se
We streven op onze bestemming naar een variatie aan transportmiddelen (trein, boot, fiets, bus of
gecharterde minibus, auto, te voet, …). De keuze voor openbaar of gecharterd vervoer hangt af van de
plaatselijke omstandigheden. Wanneer het risico bestaat dat we de schaarse plaatsen van de lokale
bevolking inpalmen op de bus, dan kiezen we voor gecharterd vervoer. Ook dat is verantwoord
transport.
Specif iek vo o r deze reis:
Om afgelegen plaatsen te verkennen of verschillende bezienswaardigheden te combineren charteren
we een minibus met chauffeur of regelen we een pick-up voor een tocht door de woestijn. We proberen
om binnen de stad gebruik te maken van openbaar vervoer. Het wegennet in Jordanië is goed en de
transporttijden kort. Omwille van de lokale wetgeving zijn we verplicht om een minibus te charteren.
We gaan vaak te voet: in Petra is het terrein rotsachtig en met keien bezaaid en in Wadi Rum is er veel
zand en rotsen met af en toe een gemakkelijke klimpartij. Dagtochten van 4 tot 6 uur zijn zwaar omwille
van de hitte. De paden zijn meestal goed begaanbaar maar er komt soms wat klimwerk bij kijken. In de
woestijn is het bij momenten moeilijk stappen in het mulle woestijnzand.

Logies
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We overnachten in kleine hotels en bij een aantal reizen in tenten. Ook een combinatie van beide is
mogelijk. De hotels, pensions of – bij een aantal reizen – campings zijn veelal in handen van
plaatselijke families. Z o ondersteunen we de lokale economie. De logementen worden in naam van
Joker door de reisbegeleider gereserveerd waardoor hij/zij impact heeft op het verloop van de reis.
Daardoor kunnen de logies verschillen van reis tot reis. De overnachtingen betalen de deelnemers ter
plaatse vanuit het budget. Doorgaans variëren de logementen van basic, charmant tot wat meer
comfortabel, afhankelijk van het plaatselijke aanbod. Meestal slapen we in 2- of 3-persoonskamers,
maar ook 4- of meerpersoonskamers kunnen voorkomen. Een regelmatig wisselende kamerverdeling
maakt deel uit van onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer
en het aantal mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
Specif iek vo o r deze reis:
We logeren in gezellige pensionnetjes en hotelletjes, uitgebaat door lokale mensen. Z o leggen we
vlotter contact met de lokale bevolking en leren we beter de eigenheid van het land kennen. In onze
filosofie primeren eenvoud en gezelligheid. Comfort is soms minimaal maar we streven altijd naar een
optimale prijs/kwaliteit verhouding.
Slapen in 3-, 4-, of meerpersoonskamers met regelmatig wisselende kamerverdeling maakt deel uit van
onze avontuurlijke manier van reizen. Afhankelijk van het aantal bedden per kamer en het aantal
mannen en vrouwen in de groep is een gemengde kamerindeling soms onvermijdelijk.
In Wadi Rum en tijdens de meerdaagse trektochten wordt het comfort tot een minimum herleid: we
slapen in open lucht, er is geen sanitair, wel voldoende drinkwater en wat water om je af en toe te
verfrissen. Tijdens deze reis wordt het merendeel van de tijd geslapen in tenten of openlucht.
In de steden overnachten we in eenvoudige hotels.

Maaltijden
Lokale restaurantjes die ons tegen een redelijke prijs 'streekspecialiteiten' serveren zijn dé plaatsen om
een land niet alleen te bekijken maar letterlijk te ruiken en te proeven.
Culinaire specialiteiten voor deze reis zijn:
Specif iek vo o r deze reis
In de steden vind je in de kleine restaurantjes de lekkere en erg uitgebreide Arabische keuken. Er zijn
veel Turkse en Griekse invloeden: ‘Mezze’ (gevarieerde schotel van allerhande voorgerechten),
‘tabboulé’ (een salade van geplette granen, peterselie en tomaten), ‘mechoui’ (schapenkoteletten,
geroosterd op houtskool), ‘mensaf’ (de nationale schotel van de bedoeïenen, bestaande uit schaap,
melk, rijst en yoghurtsaus), ‘maglouba’ (rijstschotel met schapenvlees of kip en ragout, opgediend met
aubergines of bloemkool en komijn). Tijdens de trekking wordt het eten klaargemaakt door een kok.
Er zijn weinig alcoholische dranken te vinden buiten de steden. Gebruik van alcohol in het openbaar is
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meestal niet toegelaten, ook in sommige pensionnetjes wordt geen alcohol getolereerd, zelfs niet op
de kamer. Uiteraard respecteren wij deze gang van zaken.

Bagage
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering.
Specif iek vo o r deze reis
• rugzak
• kleine dagrugzak voor dagtochten
• camelbag of drinkbus van 2 liter
• slaapzak (reizen najaar) of lakenzak (eventueel slaapmatje)
• handdoek
• wandelschoenen, type B
• sportschoenen tijdens canyoning
• goede sandalen
• lichte losse broek en T-shirts voor overdag, katoen
• warmere kledij voor ‘s avonds (vooral in voor- en najaar)
• geen shorts en mouwloze T-shirts in de bewoonde wereld of bij contact met lokale bewoners (noch
voor mannen, noch voor vrouwen); een broek met afritsbare pijpen is praktisch
• hemd of t-shirt met lange mouwen
• zwemgerief
• lichte regenkledij (in voor- en najaar)
• hoofddeksel, goede zonnebril
• zakmes, bestek, zaklamp
Belangrijk! Hou er rekening mee dat je in een islamland bent. In de nabijheid van de autochtone
bevolking wordt een aangepaste kleding vereist, uit respect voor de lokale cultuur en leefgewoonten.
Concreet betekent dit: voor mannen een lange broek en T-shirt mét mouwen en voor vrouwen een
lange broek of rok en T-shirt mét mouwen (schouders moeten bedekt zijn!). Het contact met de
plaatselijke bewoners zal veel vlotter tot stand komen en erg hartelijk zijn. Wederzijds respect… dat
moet je verdienen!
Tijdens de dagtochten en de meerdaagse tochten draag je enkel je dagrugzak. De rest van de bagage
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wordt door een plaatselijke organisatie vervoerd.

Geldzaken
Budget t er plaat se
Het te voorziene budget voor deze reis vind je op je factuur en kan in euro of in een andere
munteenheid staan. Het budget is een raming van de kosten ter plaatse. Je betaalt enkel voor de
activiteiten die je effectief doet of die Joker volgens het programma op voorhand heeft moeten betalen,
niets meer, niets minder. Daarenboven komen deze uitgaven rechtstreeks bij de lokale bevolking
terecht, zonder tussenpersonen of commissie van Joker dus. Voor deze reis voorzie je een budget voor
uitgaven ter plaatse, zoals aangegeven per vertrekdatum bij 'budget'
De Jordaanse munt is de 'Jordaanse Dinar' (JOD).
Je mag +/- de helft van het budget cash meenemen. Met een 'kredietkaart', kan je in de grote steden
terecht om geld uit de muur te halen.
Vanaf 17/01/2011 blokkeren Belgische banken de Maestro-functie in de meeste landen buiten Europa.
Daardoor is het niet langer mogelijk om - buiten Europa - met een bankkaart te betalen of geld op te
nemen. Je kan je bank wel op voorhand vragen je Maestro-functie tijdens je reis opnieuw te activeren.
Informeer je dus zeker bij je bank indien je op reis nog gebruik wil maken van je kaart!
Fo o ien
In veel landen is toerisme een belangrijke inkomstenbron en meer specifiek, met de typische Jokermanier van reizen komt het bestede geld rechtstreeks bij de kleine, lokale ondernemers zoals lokale
restaurants, guesthouses en touroperators. Tevens moedigen we onze partners aan om hun
werknemers een fair loon te betalen en vinden we het belangrijk om, als appreciatie voor de
verleende diensten, een redelijke fooi te betalen aan gidsen, dragers en andere werknemers.
De hoogte van die fooien is gebaseerd op ervaringen van voorgaande reizen. Bij de raming van het
budgetbedrag is met fooien rekening gehouden. Z e zitten dus bij het budget inbegrepen.

Gezondheid
Voor Jordanië zijn er geen verplichte inentingen.
Deelnemers aan een Joker-reis moeten over een goede fysieke en mentale gezondheid beschikken.
Vaak trekken we met Joker naar afgelegen gebieden, soms op uren afstand van medische
voorzieningen zoals dokter, apotheker en/of ziekenhuis. Voorzie steeds een basis EHBO-kit en je
persoonlijke medicatie voor de gehele reisperiode. Informeer je begeleider over eventuele medische
aandoeningen, medische bevoegdheid heeft hij echter niet. Bij ernstige medische problemen wordt
beroep gedaan op lokale artsen.
Twijfel je over je fysieke conditie? Raadpleeg dan je (huis)arts voor je vertrek.
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Aanbevolen zijn vaccinaties tegen TETANUS (klem), DIFTERIE, POLIO, BUIKTYFUS en HEPATITIS A. In
vele omstandigheden is vaccinatie tegen HEPATITIS B aangeraden.
Raadpleeg zeker je huisarts en het Instituut voor Tropische Geneeskunde voor de meest recente
informatie: - telefonisch reisadvies: 0902/88088 (24 uur op 24 uur) - website: www.itg.be

Conditie
Deze reis is toegankelijk voor iedereen met een goede lichamelijke conditie. We stappen vaak en de
wandelingen zijn redelijk zwaar tot uitdagend: stappen over oneffen terrein, de drukkende hitte in de
woestijn, … een sportieve ingesteldheid is zeker vereist. We waden ook door enkele canyons,
afhankelijk van de periode, al dan niet gevuld met water. Tijdens deze tochten kan het zijn dat we in
een canyon afdalen door te rapellen. Mensen met last van hoogtevrees, zullen soms hun angsten
tijdens deze reis moeten overwinnen. Maar met een sterke groepsgeest, hulp en aanmoediging van je
medereizigers en ondersteund door lokale gidsen mag dit echter geen probleem vormen.
Tijdens de dagtochten en de meerdaagse tochten draag je enkel je dagrugzak. De rest van de bagage
wordt door een plaatselijke organisatie vervoerd.
Het terrein is vaak rotsachtig en met keien bezaaid dit in combinatie met los en mul zand. Af en toe
maken we een gemakkelijke klimpartij. Dagtochten van 4 tot 6 uur zijn zwaar omwille van de hitte.
Minstens zo belangrijk is een goede mentale ingesteldheid, zo verteer je beter het warme klimaat, de
andere cultuur, de andere voedingsgewoonten, het gebrek aan comfort en de vermoeidheid na
geleverde inspanningen.
Het comfort tijdens deze reis is basis wat de reis ook zwaar kan maken.

Reisperiode en klimaat
De winters duren van november tot april en zijn tamelijk vochtig; de berggebieden ten westen en
oosten van de Jordaan zijn tamelijk koud en kennen vorst en sneeuw. De gemiddelde temperatuur in
januari ligt in het noorden van Jordanië tussen de 5°C en 10°C, in het zuiden tussen 10°C en 15°C. In de
Jordaanvallei en de Wadi Araba is het nog iets warmer, tussen de 15°C en 20°C. Jordanië kent hete
zomers, met name op het plateau en in de Jordaanvallei. In de zomer lopen de temperaturen op tot
25°C en tot 30°C in het noorden en 30°C en 35°C in het zuiden en in de Jordaanvallei en de Wadi
Araba. Regelmatig komen de temperaturen daar boven de 40°C uit. Tijdens het voor- en najaar lopen
de dagtemperaturen in het zuiden op tot 25 à 30°C. In Amman en omgeving is het in deze periodes
heel wat frisser (10 tot 15°C) en kan het ook regenen. Tijdens de zomerperiode liggen de
dagtemperaturen minstens een tiental graden hoger. In de woestijn koelt het ‘s nachts af.

De reisbegeleider
De reisbegeleider coördineert de reis in overleg met alle deelnemers en regelt de praktische zaken ter
plaatse. Een gids is hij niet: voor achtergrondinformatie over de bestemming en rondleidingen laten we
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liever lokale gidsen aan het woord. Wél vormt de reisbegeleider een brug tussen jou, de groep en het
land met zijn bevolking. De reisbegeleider bereidt de reis op voorhand intensief voor. Natuurlijk laat hij
genoeg ruimte voor initiatief van de groep: zo stel je mee de picknick samen, zoek je een leuk
restaurant of kan je zelf een voorstel doen voor een leuke activiteit.
De reisbegeleiders zijn Nederlandstalig (met uitzondering van de reis naar Indonesië, met reiscode IDAJ,
die wordt begeleid door een lokale, Engelstalige ViaVia-medewerker) en werden geselecteerd en
opgeleid door vzw Karavaan. De Karavaan-opleiding is gecertificeerd door Toerisme Vlaanderen. De
opleiding legt de nadruk op contactgericht reizen met respect voor cultuur en natuur, praktische
vaardigheden en theoretische achtergronden. De reisbegeleiders worden niet alleen klaargestoomd
om alles op rolletjes te laten lopen, zij zorgen er ook voor dat jij en je groep een grensverleggend en
duurzaam avontuur beleven.

Respect voor mens en natuur
In het kader van het ‘Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’ en het ‘Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind’ zal Joker op geen enkel moment een beroep doen op diensten van
derden die blijk geven van financiële of seksuele uitbuiting van kinderen of volwassenen (logement,
transport, maaltijden, activiteiten …).
Lees hierover meer in ons Charter Mensenrechten.
Wij vragen je om vermoedens van kindersekstoerisme te melden op www.ikzegstop.be.
De souvenirhandel is in heel wat landen een belangrijke bron van inkomsten voor de lokale bevolking.
Maar er worden helaas nog steeds souvenirs gemaakt van bedreigde plant- en diersoorten. Op je
hoede zijn voor verboden souvenirs wil niet zeggen dat je ateliers, souvenirwinkels en markten niet
meer mag bezoeken. Je reisbegeleider informeert je hierover. We verwijzen je alvast naar de folder
‘Een zeldzaam dier is geen souvenir’ uitgegeven door Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Joker ontving in 2014 als eerste Belgische touroperator het Travelife duurzaamheidscertificaat, een
internationale erkenning voor onze inspanningen om duurzaam te reizen en ondernemen. Lees meer...
G ebruik van je gegevens
Bij boeking vragen we je naar je emailadres. We maken van dit adres enkel gebruik om je info te
bezorgen over de door jou geboekte reis of om je de link naar het feedbackformulier te sturen.

Geograf ie
Jordanië
Jordanië ligt in het hart van het Midden-Oosten, gelegen aan de Dode Z ee dat met zijn meer dan -400
m het laagste punt op aarde is. Door het hoge zoutgehalte (meer dan 30%) kan je hier zonder veel
moeite drijven op het water. In de Jordaanvallei ligt ook het Meer van Tiberias onder de zeespiegel.
Joker
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Het exact aantal meter onder de zeespiegel is echter moeilijk te zeggen aangezien door de
verdamping de waterspiegel langzaam zakt.
In het westen spreekt men meer van een heuvelland met maximale hoogtes tot ongeveer 1.700 m dat
afgewisseld wordt met diepe dalen waardoor de typische wadi's ontstaan.
Ongeveer 91% van Jordanië bestaat uit woestijn. Vooral in het oosten vinden we grote woestijnplateaus
terug.
De belangrijkste rivier is de Jordaan en een beetje strand vind je aan de Golf van Aqaba.

Fauna en f lora
Jordanië
Dat de vegetatie sterk onderhevig is aan het klimaat en landschap spreekt voor zich. In het
woestijngebied groeit er - behalve de enkele weken na de regenval - weinig. Het landschap is er dor
en slechts enkele struiken overleven de hitte en droogte. Tussen februari en mei kan je echter tal van
bloemen en planten zien, als tenminste de winter niet al te warm en droog was. In Jordanië vind je op
hogergelegen gebieden nog bosrijke omgevingen met ondermeer eucalyptus-en pijnbomen.
De dierenwereld van Jordanië is eerder schaars, ook hier speelt het droge hete klimaat natuurlijk een
rol. Grote roofdieren vinden amper nog prooien. Paarden, dromedarissen, schapen en ezels vind je
overal. In de woestijn kunnen vooral vossen, jakhalzen en kleine knaagdieren overleven. In de wadi's
en oases tref je vaak grote groepen trekvogels. De Golf van Aqaba kent een rijke onderwaterwereld
met enkele paradijselijke vissen.

Staatsvorm
Jordanië
Jordanië is een parlementaire monarchie. Een koninkrijk waarbij Abdallah II staatshoofd is. Hij volgde in
1999 de populaire koning Hoessein op. De Koning en zijn regering werkten de laatste decennia een
goed politiek buitenlands beleid uit waardoor de relaties met het buitenland overwegend positief zijn.

Bevolking
Jordanië
Het overgrote deel van de bevolking van Jordanië is Arabisch. De helft is eigenlijk afkomstig van de
door Israël bezette Palestijnse gebieden. In het oosten en de Wadi Rum kan je nog veel bedoeïenen
ontmoeten, slechts een klein deel van hen trekt nog van plaats naar plaats. Omdat Jordanië een vrij
stabiel land is, vluchtten heel wat Palestijnen, Libanezen, Iraniërs, Turken,... naar deze veilige haven.
Deze verschillende culturen leven perfect naast elkaar.

Economie
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Jordanië
De Jordaanse economie is er eentje die hoogtes en laagtes kent, sterk afhankelijk van wat zich ook
vooral in de buurlanden afspeelt en denk vooral terug aan de Golfcrisis, de tweede Gofloorlog en het
handelsembargo tegen Irak. Z onder buitenlandse hulp redden ze het soms niet. Toerisme blijft een
belangrijke bron van inkomsten voor Jordanië. Menig Jordaniër durft al eens zeggen: 'Z ij hebben olie,
wij hebben het prachtige Petra!'. Abdallah heeft wel al voor positieve hervormingen gezorgd, door de
connecties voor buitenlandse handel te verbeteren, overheidsbedrijven te privatiseren, enzovoort.

Religie
Jordanië
De islam werd in Jordanië - met de invoering van de grondwet - erkend als staatsgodsdienst in 1952;
het merendeel van de bevolking zijn Soennieten. In Jordanië wordt de islam niet zo streng toegepast
als bij de buren. In Amman zal je veel moslima's in westerse kledij zien en lopen minder vrouwen
gesluierd. Ook de moskeeën zijn niet echt overbevolkt te noemen. Een heel klein deel van de
bevolking trekt de christelijke kaart.

Lokale gebruiken en gewoonten
Jordanië
In een land als Jordanië moet je niet raar opkijken als mensen je uitnodigen voor een kop thee of koffie
bij hun thuis. Jordaniërs staan gekend voor hun enorme gastvrijheid. Eet nooit met je linkerhand of
neem en geef altijd iets met je rechterhand. Een linkerhand is voor hen onrein.

T ijdsverschil
Jordanië
In de winter is het 2 uur later dan in België, in de zomer is dit slechts 1 uur verschil.

Elektriciteit
Jordanië
In Jordanië kan je meestal terecht met dezelfde stekkers als in België, 220V. We raden aan om toch een
wereldstekker mee te nemen.

Veiligheid
Jordanië
Jaarlijks gaan heel wat Belgen op reis naar Jordanië. Doorgaans levert reizen in dit land geen
problemen op.
Er is in het algemeen heel weinig criminaliteit en amper ten aanzien van buitenlanders. De
veiligheidsdiensten zijn overal in het land aanwezig. Er bestaat bovendien ook een bijzondere politie-
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eenheid voor de toeristische trekpleisters. Reizigers dienen de richtlijnen van de lokale
veiligheidsdiensten strikt op te volgen.
Ondanks de gespannen politieke situaties in de buurlanden, blijft het dus in Jordanië veilig reizen.
Meer info op http://diplomatie.belgium.be/nl/.

Over deze reisformule
Joker Avontuur
Z egt een nacht onder de sterren je meer dan een hemelbed? Dan zit je goed bij Joker Avontuur! Enter
adventure, 24/7, want dit wordt beslist een van de meest authentieke en avontuurlijke reiservaringen
die je ooit hebt beleefd…

Vragen? We zijn er voor jou!
www.joker.be/reiskantoren

Joker

versie 20 210 124

14

