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Hieronder vind je extra informatie van je reis 
 
Verblijf 

We verblijven in verschillende accommodaties en mogelijk ook bij christelijke gezinnen. 

Activiteiten 

 
Deze reis is gericht op het ontmoeten/ bemoedigen van 
medechristenen en ervaren van de schoonheid van het 
land, bezoeken van Bijbelse plaatsen. 
Doel: ontmoetings- en inspiratiereis. Ben jij 
geïnteresseerd in anderen, wil je meer leren van de 
Arabische cultuur, wil je graag leren van andere 
christenen en hen bemoedigen? Tijdens deze reis 
ontmoet je christenen die te maken hebben met 
beperkingen vanuit de overheid vanwege hun geloof. 
Christenen die leven in een islamitische samenleving. 
Hoe gaan zij in gesprek met hun landgenoten die over 
het algemeen islamitisch zijn? Hoe blijven zij staande in 
een niet-christelijke omgeving? 

 

Hoe reizen we: Als je meegaat met deze reis, dan ben je iemand die niet kiest voor gebaande paden, standaard 
toeristische attracties en luxe hotels voorzien van alle gemakken. We reizen samen met de lokale bevolking, kunnen 
mogelijk een keer overnachten bij lokale mensen thuis en gaan op bezoek bij vluchtelingen. 

 

Wat gaan we doen: Natuurlijk horen bij Jordanië een bezoek aan : 

• de rotsstad Petra  
https://www.thurlings.com/Ancient-mysteries/mysteries/jordanie-petra/jordanie-petra-mysterie.html 

• en een overnachting in de woestijn bij Wadi Rum. 
http://www.wadirumbedouincamp.com/?gclid=CjwKCAiAo8jgBRAVEiwAJUXKqLkhDmgx0U24hl4qZJPHje1Js0Ww
1NtkSBLv_1ppzKJU4S_qQkNp4BoCDGYQAvD_BwE 

• Maar Jordanië is ook het land waar christenen leven in een minderheidspositie en een land dat overspoelt 
wordt met vluchtelingen vanuit Irak en Syrië. Tijdens deze reis ga je daarom in gesprek met christenen uit 
Jordanië om te leren van hun ervaringen. Je bezoekt samen met christelijke jongeren de hoogtepunten van het 
land en ga je met hen op bezoek bij vluchtelingen om die te bemoedigen. Daarnaast liggen in dit land ook 
diverse Bijbels plaatsen die bezocht kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de plaats waar Johannes de Heere Jezus 
gedoopt heeft in de Jordaan. 

• een bezoek aan Gadara. https://www.britannica.com/place/Gadara 
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Vervoer 

We vliegen van Amsterdam via Frankfurt naar Amman (retour). De vliegtijden hieronder zijn onder voorbehoud. 
 
    Vluchtnr.                               datum:                             vertrek:                    aankomst             
 
 
LH   997 L    17JUN 1 AMS  FRA HK18 1830   1935  
LH   692 L    17JUN 1 FRA  AMM HK18 2100   0210  
OS   854 L    26JUN 3 AMM  VIE HK18 1610   1905  
OS   377 L    26JUN 3 VIE  AMS HK18 2005   2200  

 

 
Op het vliegveld van Aman huren we auto’s.  

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 
•   Gezien de activiteiten en warme klimaat is een goede conditie en een goede gezondheid vereist. 

Reispapieren 
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn op de datum 

dat je vertrekt. 
 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 
Inclusief: 

• Heen en terugreis met vliegtuig 
• Verblijf in Jordanië 
• Huurauto’s 

 
 

Exclusief: 
• Proviand  ca. € 100 p.p 
• Excursies ca. € 100 p.p 
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