
Jordanie 

Camels & Bedouins

Reis met ons mee naar het hart van het Midden-Oosten en 
ervaar het leven van de authentieke bewoners: de bedoeïen. 
Diep in Zuid-Jordanië bij de grens met Saudi-Arabië dompelen 
we ons onder in misschien wel het meest spectaculaire 
woestijnlandschap op aarde. Een regio waar woestijnbewoner 
zijn in de genen zit. Je vindt er de overblijfselen en invloeden van 
historische generaties zoals de Nabateanen en de Ottomanen. 

We beginnen onze trip met een kennismaking met de bedoeïnecultuur 
en een tocht naar rotsstad Petra om de 7000 jaar oude handelsstad 
van de Nabateeërs te bewonderen. Hierna trekken we er samen met de 
bedoeïen en hun kamelen op uit in de ‘Valley of the Moon’. Niet zomaar 
een bijnaam, want in Wadi Rum waan je jezelf op een andere planeet. 
We zwerven rond door verlaten valleien met rode en witte zandduinen, 
tussen torenhoge pieken, over natuurlijke rotsbogen en door kleurrijke 
canyons. De bedoeïen laten ons de best bewaarde geheimen van het 
gebied zien. Om te klimmen, te hiken, te kamperen, te koken, sterren te 
kijken en te genieten van de zonsondergang. Yalla!



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 7 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

Op dag 1 komen we aan in Amman waar het vervoer klaar staat om naar 
het zuiden af te reizen waar we de eerste nacht doorbrengen in een 
supergezellig landelijk gelegen guesthouse in de buurt van Petra. 

Dag 2 tot en met 7 Woestijntrekking 

Na Petra by day en een tweede nacht in het guesthouse begint onze 
woestijntocht met bedoeïnen en kamelen in de woestijn van Wadi Rum. 
Vijf dagen lang leven met en leren van de bedoeïenen. Hiken door canyons, 
kamperen in de woestijn, sterrenkijken, rotsen klimmen, kameelrijden, eten 
koken op het vuur en genieten van de zonsondergang.

Dag 8 Reisdag

Met georganiseerd vervoer naar Amman, voor de terugreis naar Nederland.

Voeding
De voeding en de drank wordt tijdens de tochtdagen georganiseerd door 
Rewild. Eigen uitgaven zoals drankjes bij horecagelegenheden niet.

Fysiek ●●●○○
Cultuur ●●●●●

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●●●○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Roots: een reis naar een plek waar natuur 
en cultuur onlosmakelijke met elkaar verbonden zijn. We gaan leven zoals 
en met de bedoeïenen. We trekken door de woestijn en hiken dagelijks zo’n 
zes tot tien uur. Soms ploeterend door zand, klauterend over de rotsen of 
manoeuvrerend door kloven. Een goede basisconditie en ervaring met 
afstanden wandelen in heuvelachtig terrein is wenselijk. Ervaring met 
(wild)kamperen is een pré, maar niet noodzakelijk.met (wild)kamperen is 
een pré, maar niet noodzakelijk.



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn de volgende items noodzakelijk:

TIP! 
Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen of huren, dan kun je 
daarvoor bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke 
tarieven.

• Grote trekkingrugzak (60-80L) en kleine dagrugzak (30-40L) 
• Wandelschoenen en sokken geschikt voor hete en droge gebieden 
• Wandelkleding kort en lang 
• Windstopper / regenjas 
• Warme tussenlagen
• Warme jas en muts
• Zonnepet / hoed / jungle hat / muts, zonnebril
• Neksjaal / buff / touareg doek / shemagh sjaal  
• Vuilniszak
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak 
• Waterdichte zakken 
• Sandalen / slippers
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen 
• Tweeënhalve liter watercapaciteit (bidon / drinkzak / softflasks)
• Slaapspullen voor kamperen (mat, slaapzak en kussen) 
• Kampeerbestek / beker / bord / schaal / bakje
• Persoonlijke EHBO-set inclusief ORS-mineralen, reddingsdeken, 

sporttape, blaarpleisters en medicijnen tegen  verstopping, diarree en 
hoofdpijn 

• Toiletspullen, toiletpapier (biodegradable) / vochtige doekjes en 
zonnebrandcrème 

• Microvezel handdoek 
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas, visum/Jordan pass.
• Jordaanse dinars

Verder kunnen persoonlijke en vrijetijdsspullen voor in de accommodaties 
meegenomen worden. Andere handige items die van pas kunnen 
komen zijn wandelstokken, oordoppen, een telefoon, een powerbank, 
reservebatterijen, solar panel, en eventueel een camera. 





Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 personen. Er kunnen 
maximaal 10 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt.  Nadat je geboekt hebt op de website van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling.  

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn voor 
activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. Je kunt hiervoor 
informeren bij je huidige verzekering of een reisverzekering afsluiten bij de 
Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. De annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1299,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 7 overnachtingen in (bedoeïnen)tenten en guesthouses
• ontbijt, lunch en avondmaaltijden tijdens de tochtdagen
• kamelen tijdens de woestijntrekking
• huur Rewild tenten
• een Nederlandse gids en bedoeïnegidsen
• transport ter plaatse

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!

Logistiek 
 
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen in samenspraak als groep naar 
Amman. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Logistiek ter  
plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de prijs. 

Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven, consumpties ter plaatse,  
eventuele extra snacks, je vlucht naar Amman, een Jordan pass/visum en 
een reisverzekering.


