Joker Avontuur, Fietsreizen, Jordanië

Groepsreis: Jordanië - Fietsreis
Reiscode: JOAV

www.joker.be/JOAV

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 rondreis verkennen we het beste van Jordanië en dat doen we vooral met de fiets. We
rijden langs de oevers van de zilte Dode Z ee, bezoeken de eeuwenoude stad Jerash, gaan op avontuur
in wereldwonder Petra en rijden dwars door de Wadi Rum woestijn met 4x4's om vervolgens te
overnachten in een traditionele bedoeïenentent midden in de woestijn. Daarna keren we terug naar
Amman. De fietstochten zijn onbeschrijflijk mooi. Onze lokale gids laat ons met veel plezier een heel
apart stukje Midden-Oosten zien. Een originele bestemming voor een fietsvakantie!

De hoogtepunten van deze reis
Fietsen langs spectaculaire landschappen
Wereldwonder Petra
Het verblijf in het Bedoeïenenkamp in het midden van de woestijn

Deze reis is iets voor jou als je...
op een sportieve manier Jordanië wilt verkennen.
altijd al eens hebt willen onder een prachtige sterrenhemel hebt willen slapen.
zeer benieuwd bent naar wereldwonder Petra.
met een 4x4 de woestijn rond Wadi Rum wil ontdekken.

Programma
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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 1-2: Amman
Op de luchthaven ontmoeten we onze lokale begeleider en nemen we de transfer naar ons hotel.
De volgende dag nemen we de tijd om Amman te verkennen. We beginnen met een rondleiding door
de oude stad en verkennen de Citadel, het Romeinse theater en het Jordaanse Folklore Museum.
Daarna rijden we naar Jebel Webdeh, de culturele wijk waar we langs kunstgalerijen wandelen.
We proeven van de lokale specialiteiten zoals falafel, hummus en de Arabische delicatesse Kenafah, die
bij feestelijke gelegenheden wordt gegeten.
Inbegrepen maaltijden: ontbijt op dag 2

Dag 3: Madaba
De eerste stopplaats van vandaag is Jerash. Deze stad wordt beschouwd wordt als de belangrijkste en
best bewaarde Romeinse stad van het Midden-Oosten. Nadien rijden we naar de Jordaanse vallei waar
we voor het eerste onze fietshelm opzetten voor een ritje langs de oevers van de Dode Z ee.
Inbegrepen maaltijden: Ontbijt

Dag 4 : Shobak
Een korte rit brengt ons naar de heilige berg Nebo vanaf waar Mozes het beloofde land zou gezien
hebben. Nadien fietsen we naar Mukawir waar we weer in ons busje stappen dat ons naar Shobak
brengt.
Inbegrepen maaltijden: Ontbijt en avondmaal

Dag 5: Little Petra
We starten de dag met een bezoek aan de burcht van Sho bak, gebouwd in de 12de eeuw door de
kruisvaarders. Nadien volgen onze eerste onverharde kilometers naar Lit t le Pet ra. De route leidt ons
door de bergregio van Dana en Petra en geeft ons een prachtig zicht op de vallei. We eindigen de dag
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met een bezoek aan Little Petra voor we ons kamp opslaan bij de bedoeïenen.
Inbegrepen maaltijden: Ontbijt, lunch en avondmaal
40% van de fietstocht verloopt op onverharde wegen.

Dag 6: Petra
Vandaag hebben we een volle dag om Pet ra te verkennen. We verlaten ons kamp in Little Petra en
gaan naar het bezoekerscentrum, waar je de stad binnenkomt via een 1 km lange smalle kloof die aan
weerszijden wordt geflankeerd door 80 meter hoge kliffen! Let op de oogverblindende kleuren en
formaties van de rotsen. De site is enorm, en bevat honderden uitgewerkte rotsgraven, een schatkamer,
theaters in Romeinse stijl, tempels, offeraltaren en straten met zuilengangen.

Vervolgens gaan we de stad in, bekijken we het amfitheater en verkennen we de vele grotten en
tombes.
Om de drukte te vermijden en enkele minder bezochte monumenten in Petra te ontdekken, kunnen we
sites bezoeken zoals het klooster, de Khubtha berg of de hoge offerplaats. We volgen een steile
beklimming van oude Nabateeër trappen tot de top van Al Khubtha om te genieten van het prachtige
panorama met uitzicht op de Schat kist , en dalen dan af naar de hoofdingang van Petra.
We kunnen ook doorgaan en omhoog wandelen naar de Hoge Offerplaats, waar we genieten van
spectaculaire uitzichten over het woestijnachtige terrein en ons adembenemende panorama's te
wachten staan. Of we beklimmen per muilezel de meer dan 800 steile treden die naar het "Klooster" Ad
Deir leiden. Het is een van de grootste monumenten in Petra, met afmetingen van 47 m breed en 48,3
m hoog. Het is gebouwd naar het model van de Khazna, maar hier zijn de bas-reliëfs vervangen door
nissen om beeldhouwwerken in onder te brengen. Er is ook een Bedo eïenen caf é voor wie een
verfrissing wil.
Inbegrepen maaltijden: Ontbijt

Dag 7: Aqaba
Na onze rustdag van gisteren is het terug tijd voor een f iet sdag, en wat voor één. Vanuit de bergen
dalen we meer dan 1.500m over kronkelende wegen tot in de vallei. Eens beneden stappen we op ons
busje en rijden we helemaal naar het zuiden, naar Aqaba.
Inbegrepen maaltijden: ontbijt
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Dag 8: Wadi Rum
Ons busje brengt ons vanuit Aqaba terug de bergen in waarna we met de fiets verder rijden naar Wadi
Rum. De Wadi Rum woestijn is één van de mooiste woestijnen ter wereld. Door het ruige landschap met
grote rotsformaties van zandsteen waan je jezelf echt in een andere wereld. Daarom wordt het ook wel
eens de Maanvallei genoemd.
Na de lunch gaan we met een 4x4 op safari door de canyons van Wadi Rum en stoppen voor een
prachtige zonsondergang.
Inbegrepen maaltijden: Ontbijt, lunch en avondmaal

Dag 9: Disi zoutvlakte
Op onze laatste fietsdag maken we een tocht over de zo ut vlakt e van Disi waarna we naar Madaba
rijden voor onze laatste avond.
Inbegrepen maaltijden: ontbijt & lunch

Dag 10: Amman
Na het ontbijt nemen we de transfer naar de luchthaven waar we afscheid nemen van onze lokale
begeleider en de vlucht terug naar België nemen.

De zwaarte van de reis: wat betekenen de stappertjes?
Tijdens dit onderdeel van de reis is een basisco ndit ie vereist. We doen rustige activiteiten.
Mo gelijke act ivit eit en zijn een museumbezoek, kookworkshop, boottocht of een safari.
Het is belangrijk dat je uit gerust aan deze reis begint. Even belangrijk is een go ede ment ale
ingest eldheid. We gaan immers op verkenning in een land met andere gewoontes. Met de juiste
instelling verteer je beter eventuele t emperat uur- en t ijdsverschillen en lange t ranspo rt t ijden. Ook
een o pen gro epsgeest is belangrijk.

Tijdens dit onderdeel van de reis is een go ede co ndit ie vereist. We zijn enkele uren per dag zeer
act ief bezig.
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Mo gelijke act ivit eit en zijn dagt o cht en met een dagrugzak, mountainbiken, kajakken, of
rotsklimmen.
Het is belangrijk dat je uit gerust aan deze reis begint. Even belangrijk is een go ede ment ale
ingest eldheid. We gaan immers op verkenning in een land met andere gewoontes. Met de juiste
instelling verteer je beter eventuele t emperat uur-en t ijdsverschillen en lange t ranspo rt t ijden. Ook
een o pen gro epsgeest is belangrijk.

Tijdens dit onderdeel van de reis is een go ede co ndit ie vereist. Er staan st evige meerdaagse
t o cht en met dagrugzak met veel st apuren op het programma.
Klimmen en dalen, onzekere weersomstandigheden en soms moeilijk begaanbare paden kunnen de
inspanning zwaarder maken.
Een goed uithoudingsvermogen, zowel f ysiek als ment aal is noodzakelijk. Bereid je dus goed voor
zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook een o pen gro epsgeest is belangrijk.
Ervaring met meerdaagse trekkingen is een pluspunt.

Tijdens dit onderdeel van de expedit ie is een uit st ekende co ndit ie vereist. Er staan pit t ige
meerdaagse (kampeer)t o cht en met gro t e en zware rugzak (+/- 15 kg) en veel st apuren op het
programma.
Klimmen en dalen, soms extreme weersomstandigheden, st eile en ruige paden en veel
ho o gt emet ers maken de inspanning extra zwaar.
Een zeer goed uithoudingsvermogen, zowel f ysiek als ment aal is noodzakelijk. Bereid je dus zeer
goed voor zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook een o pen gro epsgeest is belangrijk.
Ervaring met meerdaagse trektochten in de bergen is strek aanbevolen.

Prijzen
Inbegrepen in de basisprijs
Lijnvluchten Brussel - Amman en terug
Voorafbetaalde luchthaventaksen
Alle overnachtingen
Maaltijden: 9x ontbijt, 3x lunch en 3x avondmaal
Transfer bij aankomst en vertrek
Lokaal transport
Joker
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Huur van de fiets
Volgwagen tijdens de fietstochten
Activiteiten zoals beschreven in het programma
Organisatiekosten
De diensten van een lokale Engelstalige reisbegeleider
KBC-reisbijstandsverzekering
Bijdrage Garantiefonds

Inbegrepen in het budget
Kostenraming voor visumkost Jordanië, andere activiteiten, toegangsgelden en niet
inbegrepen 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: 28 / 10 / 2022

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.

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.
Op Duurzaam reizen met Joker lees je ons volledige verhaal.
Specif iek vo o r deze reis werden vo lgende 'duurzame' keuzes gemaakt .

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.
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Documenten
Je hebt voor Jo rdanië een geldig internationaal paspoort nodig dat nog ten minste 6 maanden na
terugkeer geldig is, evenals een visum. Visum kan worden verkregen bij aankomst, het kost in totaal 40
JOD.
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. Ook eventuele info over minibus, huurwagens of trein vind je
hieronder.
Het def init ieve vlucht enschema vind je in het vert rekdo cument dat je t en laat st e 10 dagen vo o r
vert rek via e-mail o nt vangt .
Vlucht uren

Reis met vert rek op 17/03/2023
VERT REK

AANKOMS T

BRUSSELS - BRU AIRPORT
17/03/23 - 15:15

IST ANBUL - IST G RAND AIRPORT
17/03/23 - 20:35

IST ANBUL - IST G RAND AIRPORT
17/03/23 - 21:40

AMMAN - QUEEN ALIA INT .
17/03/23 - 22:55

AMMAN - QUEEN ALIA INT .
26/03/23 - 06:15

IST ANBUL - IST G RAND AIRPORT
26/03/23 - 09:35

IST ANBUL - IST G RAND AIRPORT
26/03/23 - 11:35

BRUSSELS - BRU AIRPORT
26/03/23 - 14:00
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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. Tijdens de hele periode beschikken we over ons eigen busje. Wanneer we fietsen is dit busje
ineens onze volgwagen.

Logies
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.
We slapen 7 nachten op hotel en 2 nachten in een Bedoeïenkamp in de woestijn.

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: In de basisprijs zijn alle ontbijten, 3 lunches en 3 diners
inbegrepen.
In de steden vind je in de kleine restaurantjes de lekkere en erg uitgebreide Arabische keuken die veel
meer met smakencombinaties speelt dan de Westerse keuken. Er zijn veel Turkse en Griekse invloeden:
‘Mezze’ (gevarieerde schotel van allerhande voorgerechten), ‘tabboulé’ (een salade van geplette
granen, peterselie en tomaten), ‘hummus’ (puree van gedroogde erwten), ‘shoarma’ (de Turkse kebab).
Gerechten worden doorgaans met kip- of lamsvlees opgediend. Turkse en Arabische koffie en thee
wordt veel gedronken. Buiten de steden vind je weinig alcoholische dranken (behalve arak met
anijssmaak). Gebruik van alcohol in het openbaar is niet overal toegelaten, ook in sommige
pensionnetjes wordt geen alcohol getolereerd, zelfs niet op de kamer. Uiteraard respecteren wij deze
gang van zaken waar die gangbaar is.

Bagage
Sowieso raden we aan om compact in te pakken. Want hoe minder bagage (= gewicht) je meepakt, hoe
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minder brandstof nodig is. Heb je geen goeie regenjas, rugzak of wandelbroek? Pols dan zeker eens bij
je rondreizende vrienden, familie of buren. Misschien kan je wel enkele spullen lenen! Of neem een
kijkje bij een verhuurdienst zoals die van A.S. Adventure. Alles aankopen om slechts eenmalig te
gebruiken is best duur en niet altijd milieuvriendelijk.
Omdat minder wegwerpplastic = minder afval = beter voor het milieu vragen we elke Joker-reiziger om
het volgende mee te nemen:
een hervulbare drinkbus
herbruikbare zakken, linnen winkelzakken/netjes
indien relevant voor je reis: herbruikbare koffie- en theebeker (beter dan wegwerp), doosjes om je
picknick of restjes van de lunch of het avondeten in te bewaren
indien er regen wordt voorspeld: goeie regenjas of poncho (en geen wegwerpexemplaar)
zakasbakje (voor rokers)
Lees ook onze tips voor een plasticvrije toiletzak >>
Onderstaande bagagelijst is richtinggevend. De volledige info over de bagage krijg je van je
reisbegeleider tijdens de vertrekvergadering.
Fietshelm (verplicht)
Dagrugzak
Insectenspray
Bescherming tegen de zon - hoed, zonnebrandcrème, zonnebril
Oordopjes en oogmasker
Waterfles. Wij raden ten minste een inhoud van 1,5 liter aan. De verkoop van water in flessen draagt
bij aan een enorm milieuprobleem in de wereld. Naast het water in flessen kost de productie van
een plastic fles van 1 liter 2 liter water en 200 ml olie. Een groot deel komt terecht op een beperkte
stortplaats of wordt weggegooid in waterwegen en natuurlijke omgevingen.
Warme kleding inclusief muts en handschoenen - Voor reizen in koelere klimaten
Wind- en waterdichte regenjas
Toiletartikelen/reisdoekjes/ handdesinfecterend middel
Reishanddoek
Dichte, comfortabele wandelschoenen. Aangezien de meeste van onze reizen wandelelementen
bevatten, raden wij u ten zeerste aan een paar comfortabele, gesloten wandelschoenen mee te
nemen.
Camera met reserve geheugenkaarten en batterijen
Kleding: houd rekening met de tijd van het jaar. Wij raden een fleece/jack aan in elk jaargetijde en
een sjaal voor vrouwen voor het bezoeken van religieuze plaatsen Koud weer - shirts met lange
mouwen of trui - sjaal - warme handschoenen - warme muts - warme lagen / thermokleding Warm
weer:- Sandalen/ slippers- Korte broek/rok (langere korte broek/rok wordt aanbevolen)Joker
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Z onnehoed/bandana- Z wemkleding
Persoonlijke medicatie

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.
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.
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
De reiziger is zelf verantwoordelijk om zich in orde te stellen met de geldende regels (bv
vaccinatieplicht, pcr testing, antigeentest, quarantaine, gezondheidsverklaringen, enz..) inzake covid 19
van de bestemming van zijn reis, de eventuele tussenstops en bij een vliegreis van de gebruikte
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luchtvaartmaatschappij. Voor meer info inzake de geldende regels per land, verwijzen wij graag naar de
reisadviezen van de dienst buitenlandse zaken.
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Conditie
Je bent vertrouwd met fietsen op verschillende ondergronden, waaronder single tracks, verharde en
onverharde/grind- en rotsachtige wegen waarop ook ander verkeer kan rijden. Best heb je al een
eerste ervaring met mountainbiken.
Het aantal kilometers is beperkt, maar de wegen zijn zelden vlak. Ook de wisselende temperaturen
kunnen de fietstochten zwaarder maken.

Reisperiode en klimaat
De beste periode om te gaan fietsen in Jordanië is de lente (maart en april) en het najaar (september tot
november) wanneer het niet té warm of té koud is en de kans op regen beperkt is.

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
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 vooral 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.
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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.
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
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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
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
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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 politieeenheid 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
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