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Avontuurlijk Aqaba
Aqaba heeft iedereen iets te bieden. Op het land, in de zee en in de lucht biedt Aqaba avontuurliefhebbers tal van onvergetelijke ervaringen. Van duiken met de leeuwvis en zweven boven de Rode Zee tot
quad rijden over de duinen en door de valleien met de Golf van Aqaba op de achtergrond; je bezoek aan
Aqaba zal je altijd bijblijven.

1. Maak van Aqaba je volgende
duikbestemming
Aqaba en de Rode Zee zijn een droom voor duikers. De
heldere, tropisch warme waters laten de zon haar werk
doen tot op 150 meter diepte, waar ze een paradijs
met honderden soorten kleurrijke koralen, vissen,
weekdieren en schaaldieren belicht. De diversiteit aan
duiksites, van dicht bij de kust tot scheepswrakken
ver in zee, en de aanwezigheid van professionele
duikfaciliteiten op Aqaba garanderen een complete
duikervaring.

Aqaba heeft 20 verschillende duiksites verspreid langs
de Jordaanse kust, met kliffen en afgronden vanaf
slechts 10 meter en een scheepswrak op slechts 8
meter diep. Dankzij het zachte klimaat, is Aqaba het
hele jaar door een interessante duikbestemming.
De watertemperatuur haalt er een gemiddelde van
22,5 graden Celsius en haalt ook in de winter nog 20
graden Celsius. De stroming is minimaal en de zichtbaarheid reikt meestal verder dan 20 meter.

2. Onderwaterfotografie
Is onderwaterfotografie je passie of heb je het altijd al
willen proberen? Dan is de Golf van Aqaba de plek voor
jou, met tal van sites en de mogelijkheid een cursus te
volgen.

Scheepswrakduiken Een van de bekendste
duiksites van Aqaba - de Cedar Pride, een
Libanees vrachtschip - zonk in 1985 op een
locatie die aangeduid werd door de
Jordaanse koning Abdullah II. Het schip is
nu de thuis van een diverse verzameling
harde en zachte koralen. Op maximum 25
meter diepte, biedt het schip een
duikervaring die zowel beginners als
gevorderden kan smaken.

Tankduiken In 1999 was Koning Abdullah
verantwoordelijk voor het laten zinken van
een luchtafweertank ("De Tank"). Het wrak
ligt op slechts 6 meter en snorkelaars
kunnen er dus ook van genieten.

Nachtduiken Ervaren duikers hebben in
Aqaba de kans de pracht van vissen en
koralen 's nachts te ervaren.
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AVONTUURLIJK AQABA
3. Verken de wonderen van de Golf
van Aqaba in een boot met glazen bodem
Je kan op de boot blijven en door de bodem naar de
vissen kijken, of deelnemen aan een excursie waarbij
je ook gaat snorkelen.

4. Maak je klaar voor een adembenemend
avontuur en ga parasailen
Vlieg hoog in de lucht met familie en vrienden terwijl je
het panorama van de Rode Zee in je opneemt.

Aqaba Surf Center
Mobile: +962 (0)79 577 3935
E-mail: hatemr@aqabasurf.com
Website: www.aqabasurf.com
Aquamarine (glazenbodemboot en
watersporten)
Tel: +962 (0)3 205 8557
E-mail: info@aquamarina-aqaba.com
Website: www.aquamarina-aqaba.com
Fun-n-Sun (semi-duikboot en watersporten)
Tel: +962 (0)3 203 3031
E-mail: info@fun-n-sun.com
Website: www.fun-n-sun.com

5. Schiet over het water in een
speedboot
of probeer de rustigere aanpak met een catamaran.

6. Laat je gaan en probeer de nieuwe
windsurfboten
Beleef een onvergetelijke tijd waarbij je geniet van de
snelheid en spanning terwijl je de strijd aangaat met
wind en golven tijdens het windsurfen.

7. Op Aqaba's zandstranden schijnt de
zon altijd
Je kan er een ritje maken op een bananenboot, een
band, een jet ski of met waterski's. Zelfs een tochtje
maken met een kano is een optie.
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Gulf Water Sports Company
Mobile: +962 (0)79 540 0555
E-mail: mleddawi@yahoo.com
Neptune (semi-duikboot)
Tel: +962 (0)77 943 0969
E-mail: neptune.submarine@gmail.com
Website: www.aqababoat.com
Sindbad for Marine Transportation & Water
Sports
(glazenbodemboot en watersporten)
Tel: +962 (0)3 205 0077
E-mail: aqaba@sindbadjo.com
Website: www.sindbadjo.com

Duikcentra in Aqaba
1 - AHLAN AQABA SCUBA DIVING CENTER
Tel:
E-mail:
Website :

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com

Diensten
Duiklessen, recreatief, boot- vrij- en diepzeeduiken, bubblemakerprogramma voor kinderen, accommodatie verhuur
en verkoop van materiaal
Talen

Arabisch, Engels, Sloveens, Kroatisch, Servisch

Extra's

boottochten

2 - ALMARSA DIVE RESORT
Tel:
Email:
Website :

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en vrij duiken, bubblemakerprogramma voor kinderen, accommodatie,
verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen

Engels, Arabisch, Spaans, Italiaans

Extra's

Snorkelen en tochten met glazenbodemboot

3 - AQABA ANCHOR DIVING CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox
Talen

Engels, Arabisch

Extra's

boottochten

4 - AQABA ADVENTURE DIVERS
Tel:
+962 (0)3 201 9060
Email: info@aqaba-diving.com
Website: www.aqaba-diving.com
Diensten

d
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diver training,recreational,shore and boat,diving for physically challenged persons , bubble maker,accommodation
equipment for sale/rental,nitroxff
Talen
Extra's

English , Arabic
boat trips

5- Aqaba Beach Academy for Diving
Tel:
+962 795104050
Email:
eid_sea@yahoo.com
Website: www.aqabaseadiving.com
Diensten

Duiklessen, recreatieve, kust-, boot, diepzee- en vrijduiken, accommodatie, verkoop, verhuur en onderhoud van
materiaal, nitrox
Talen
Extra's

Arabisch, Engels
Snorkel-, boot- en visexcursies
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6 - AQABA BEDOUIN DIVE CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 585 7544
aqababedouindiver@gmail.com
www.aqaba-hotels.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, boot-, diepzee- en vrijduiken, nitrox, duiken voor mindervaliden, bubblemakerprogramma
oor kinderen, materiaalonderhoud, materiaalverkoop en -verhuur, accommodatie
Talen

Engels, Arabisch

Extra's

7 - AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com
www.aqabadivingcenter.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen

Arabisch, Engels, Spaans

Extra's

snorkelexcursies

8 - ARAB DIVERS
Tel:
E-mail:
Website

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, vrij- en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma
voor kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen
Extra's

Engels, Duits, Arabisch
snorkelexcursies, restaurant, zwembad, commercieel duiken

9 - Bait al Aqaba Dive Center
Tel:
E-mail:
Website:

+962 795996662
bait_alaqaba@hotmail.com
not available

Diensten

diver training, recreational, shore boat ,deep and free diving, deep diving ,bubble maker ,accommodation, equipment
for sale/rental, nitrox, equipment servicing/maintenance
Talen
Extra's

Arabic, English, French , Italy , Russian , Dutch , Holland.
Snorkeling Trips

10 - BARRACUDA DIVING CLUB
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com
www.barracudamarineservice.com

Diensten
Bootduiken
Talen

Engels, Arabisch

Extra's

Boot- en snorkelexcursies, commerciële duikdiensten
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11 - DARNA DIVERS VILLAGE
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen

Arabisch, Engels, Hongaars

Extra's

Restaurant, zwembad

12 - Deep Blue Dive Center
Tel:
E-mail:
Website :

+962 (03) 203 5006
operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

Diensten

diver training, recreational, shore boat ,deep and free diving,diving for physically challenged persons ,bubble maker,
accommodation, equipment for sale/rental, nitrox, equipment servicing/maintenance
Talen
Extra's

Arabic, English, Swedish , French
Snorkeling trips , Boat trips , fishing trips

13 - DIVE AQABA
Tel:
E-mail:
Website :

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen
Extra's

Arabisch, Engels, Japanees
Technisch duiken, TecRec-cursussen, commercieel duiken, instructeurcursussen, marinediensten

14 - EXTRA DIVERS AQABA
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info
www.extradivers-worldwide.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Engels, Duits, Spaans, Arabisch, Frans
Talen
Extra's

Zuurstofvoorziening, instructeurcursussen

15 - MR FROGMAN DIVE CENTER & DIVE SHOP
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com
www.mrfrogman.com

Diensten

Duiklessen, recreatieve, kust-, diepzee, en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen

Duits, Engels, Italiaans

Extra's

Watersporten, commercieel duiken, IACS label
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16 - JORDAN SUN DIVING CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 580 1100
scubadiverjo@yahoo.com
www.jordandivingcenter.com

Diensten

Duiklessen, recreatieve, kust-, diepzee,vrij- en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal
Talen

Engels, Arabisch

Extra's

17- RED SEA DIVE CENTER

Re

Tel:
E-mail:
Website:

Center
ea Dive
dS

+962 (0)3 201 8969
info@aqabascubadiving.com
www.aqabascubadiving.com

Aq
a

b a, Jordan

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee,vrij- en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma
voor kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.

Talen

Arabisch, Engels

Extras

snorkelexcursies

Extra's

18 - ROYAL DIVING CLUB
Tel:
E-mail:
Website :

+962 (0)3 201 5555
diving@coralbay.jo
www.coralbay.jo

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee,vrij- en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden,bubblemakerprogramma
voor kinderen, accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen
Extra's

Arabisch, Engels, Frans
restaurant, bar, zwembaden, watersporten

19 - SEA STAR WATER SPORTS CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)3 201 8335
info@ aqabadivingseastar.com
www.aqabadivingseastar.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, diepzee,vrij- en bootduiken, begeleide duikexcursies, nachtduiken, duiklessen voor mindervaliden,
bubblemalerprogramma voor kinderen, accommodatie, snorkelen, verhuur en verkoop materiaal, nitrox, onderhoud en nazicht materiaal.
Talen

Engels, Arabisch, Russisch, Tsjechisch

Extra's

PADI 5-sterren IDC Centrum met instructeurcursus, technisch duiken, sidemountduiken, strandclub,
zwembad, restaurant en luchthaventransfer

Shark
sB
aba
Aq

+962 (0)79 584 3724
info@aqaba-sharksbay.com
www.aqaba-sharksbay.com

iv ers

Tel:
E-mail:
Website :

d
ay

20 - AQABA SHARKS BAY DIVERS

Aqaba - Jordan

Diensten
Duiklessen, Recreatief, kust-, diepzee en bootduiken, duiklessen voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie
Arabisch, Engels
Talen
Extra's

dagelijkse boot- en snorkelexcursies, PADI-cursussen op alle niveaus
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21 - SINAI DIVERS AQABA
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)3 205 0030
aqaba@sinaidivers.com
www.sinaidivers.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, kust-, boot- en diepzeeduiken, duiken voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor kinderen,
accommodatie, verhuur en verkoop materiaal, nitrox
Talen

Arabisch, Engels, Duits, Deens, Zweeds, Spaans

Extra's

Dagexcursies met de boot, duikexcursies met speedboot

22 - SINDBAD DIVE CLUB
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 610 1629
divingmanager@sindbadjo.com
www.sindbadjo.com

Diensten

duiklessen, recreatief, kust-, boot-, diepzee- en nachtduiken, nitrox, duiken voor mindervaliden, bubblemaker voor
kinderen, materiaalonderhoud, materiaalverkoop en -verhuur, snorkelen
Talen

Engels, Hongaars, Russisch, Arabisch, Italiaans

Extra's

5 sterren PADI-duikresort, partner van Aqua Lung, privéstrand met privésteiger in het hart van het
marinepark, transfer tussen hotel en luchthaven, PADI-lessen van beginner tot gevorderde, speciaal
programma voor kinderen, begeleide duikexcursies, privéduikgidsen.

23 - Southern Star Club
Tel:
E-mail:
Website:

+962 777 84 80 46
liliyakr-krgina@yandex.ru
www.aqabascubadiving.com

Diensten

Duiklessen, recreatief, boot-, kust-, diepzee- en vrijduiken, duiken voor mindervaliden, bubblemakerprogramma voor
kinderen, accommodatie, onderhoud, verkoop en verhuur van materiaal, nitrox
Talen

Arabisch, Engels, Frans, Oekraïens, Russisch, Pools

Extra's

Snorkel- en visexcursies, restaurant, lidmaatschap

24 - NEMO DIVE CENTER
Tel:
E-mail:
Website:

+962 (0)79 538 1979
mohammedsea@lycos.com
www.bedouinmoon.net

Diensten
Duiklessen, kust-, boot- en vrijduiken, accommodatie, verhuur, verkoop en onderhoud van materiaal
Talen

Engels, Arabisch

Extra's
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Cultureel Aqaba
1 - Verken de cultuur van een
gemeenschap aan de Rode Zee
Wandel voor zonsondergang naar de Vishaven en zie
hoe de vissers van Aqaba hun vangst van de dag
binnen brengen.

2 - Bezoek de Islamitische stad Ayla
Ayla is de eerste Islamitische stad die buiten het
Arabische Schiereiland gebouwd werd. Ze diende als
haven en opslagplaats voor de Hejaz omwille van haar
positie naast Palestina en was ooit een belangrijke
stop voor Egyptische pelgrims op weg naar Mekka.
Vandaag ligt Ayla in het hart van Aqaba's hotelbuurt
aan de kust en zie je er restanten van oude
stadsmuren, poorten, een grote moskee en andere
gebouwen. De site staat duidelijk aangeduid en
informatiepanelen vertellen er over haar geschiedenis
en belang.

3 - Zoek naar sporen van Byzantium

Opgravingen maken langzaam de omtrek van de
Byzantijnse stad Aila zichtbaar, hoewel stenen van de
gebouwen in de stad later vaak opnieuw gebruikt
werden en het merendeel van de oude nederzetting
nu bedekt is door het moderne Aqaba. Hoogtepunt
zijn de restanten van een modderbakstenen gebouw
uit de late 3e of vroege 4e eeuw. Er wordt gedacht
dat dit de oudste kerk is die specifiek gebouwd werd
om als kerk te dienen.

4 - Bezoek het Kasteel van Aqaba

Een inscriptie in het Arabisch aan de toegangspoort
vertelt ons dat Mamluk Fort, nu bekend als het
Kasteel van Aqaba, gebouwd werd tijdens de
heerschappij van Qansur Al-Ghuri (1510-1517). Sindsdien kende het een bewogen geschiedenis. Periodes
van uitbreiding en renovatie wisselden vernietiging en
verval af. Het fort deed ooit nog dienst als
slaapplaats voor pelgrims op weg naar Mekka en als
militaire site.

Kasteel van Aqaba: dagelijks open
Mei tot oktober (9 - 18u.)
November tot april (9 tot 17u.)
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Rijke en glorieuze geschiedenis
Archeologische opgravingen brengen meer
aan het licht over Aqaba's rijke geschiedenis, die tot het IJzeren Tijdperk teruggaat.

Cultureel Aqaba
5 - Werp een blik in het verleden in het
Archeologisch Museum

Dichtbij Aqaba's Fort Mamluk ligt het Archeologisch
Museum van Aqaba waarvan de collectie aan
artefacten inzicht schenkt in het handelsverleden van
de stad. Het gaat om een kleine maar rijke verzameling
van potten, munten en andere voorwerpen uit Irak,
Ethiopië, Egypte en zelfs verre plekken als China. Een
noemenswaardige schat is de eerste mijlsteen van de
Romeinse Via Nova Traiana die stelt dat Keizer Tajan de
weg tussen Syrië en de Rode Zee liet aanleggen en
inhuldigde.

6 - Bezoek het huis van Sharif Hussein
Bin Ali

De betovergrootvader van Jordanië's huidige koning
Abdullah II woonde zes maanden in dit huis tijdens de
Eerste Wereldoorlog.

7 - Saludeer bij de vlag wanneer je
hetPlein van de Grote Arabische
Omwenteling bezoekt

De 20x40 meter grote vlag bevindt zich op een 137
meter hoge paal. Het is de grootste onondersteunde
vlaggenstok ter wereld en herdenkt de Grote Arabische
Omwenteling.

8 - Trek naar het Erfgoedmuseum van
Aqaba

Het Erfgoedmuseum van Aqaba ligt aan de vissershaven
en biedt een uitzicht over de rustige zee. Het oude huis
is een intact gebleven voorbeeld van de Aqabese
modderhuizen met een dak van palmbladeren, een
vloer van grind en traditionele ramen en deuren.

Openingsuren Erfgoedmuseum Aqaba
Zondag tot donderdag (08u.30 - 14u.30)
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9 - Geniet van Aqaba's traditionele
simsimiyamuziek
De symsimiya is een vijfsnarig instrument dat
gebaseerd is op een oud buitenlands instrument. Op
een bepaald moment werd het het meest populaire
instrument van de inwoners van het Rode Zeegebied.
De simsimiya is een vissersinstrument verbonden met
het alledaagse leven en de unieke tradities die
voortleven aan de Rode Zee. Vissers bespelen het op
hun boten om zichzelf bezig te houden tijdens de
lange dagen, alsook om de vangst van de dag te
vieren wanneer ze rond zonsondergang de haven weer
binnen varen.

10 - Leer wat Arabisch

Begin met de basis. Als je dingen kan zeggen als
"marhaba" (hallo), "law samaht" (alsjeblieft),
"shukran" (dankje) en "keefak"/"keefik" (hoe gaat
het met je voor man/vrouw), getuigt dat van goede
wil en goede manieren. Daarnaast zijn ook "malish"
(het is oké), "afwan" (excuseer), "wayn" (waar) en
"adesh" (hoeveel) nuttig. Wanneer je iets ambitieuzer
bent, kan je je ook aan de volgende uitdrukkingen
wagen: "andak" (heb je), "shmat" (links), "yamin"
(rechts) en "dughri" (rechtdoor). In het toeristeninformatiecentrum van Aqaba kan je ook nog een gratis
exemplaar van "Zeg het in het Arabisch - Basisarabisch voor Jordanië" afhalen.

11 - Bezoek de soek aan de zee
Deze soek is een wekelijkse markt die steeds op
vrijdag doorgaat en lokale handgemaakte producten
centraal staan. Het is een gemeenschapsproject met
als doel inkomsten te genereren voor de mensen van
Aqaba en vindt plaats naast het Captain's Hotel in
Nahdah Street in het centrum van Aqaba, van 18u. tot
23u.. Je vindt er handwerk, maar ook voeding en
allerlei soorten entertainment voor volwassenen en
kinderen.

12 - Ontwerp je eigen juwelen
Aqaba heeft een bloeiende juwelenindustrie die
draait rond steensoorten als de lapis lazuli, amber en
amethisten. Ga op zoek naar een set van ketting en
oorbellen, armbanden of ringen als gemakkelijk mee
te nemen souvenirs voor vrienden en familie. Vind je
niet wat je zoekt, dan maken de meeste winkels
graag een stuk op maat en dit binnen enkele uren tijd
en zonder meerkost.
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Cultureel Aqaba
13 - Jouw naam in het zand
In Aqaba gieten ambachtsmannen zand in kleine
flesjes om zo woestijnlandschappen te vormen. Ze
maken graag een souvenir op maat met de kleuren die
je wil of een naam in zand geschreven. Zo neem je een
uniek souvenir mee naar huis.

14 - Kruid je reis
Benieuwd naar de lokale keuken? Bezoek dan enkel
voedingswinkels waar je allerlei plaatselijke kruiden in
"toeristenvriendelijke" verpakkingen kan vinden die je
zo met je mee naar huis kan nemen. Saffraan, piment,
kardemom, gember, komijn en allerlei soorten pepers
maken slechts enkele van de keuzes uit. Het
prikkelende aroma van de kruiden leidt je zo naar de
winkels. Als je daar bent, kijk dan ook even naar de
versverpakte amandelen en andere noten aan erg
redelijke prijzen.

15 - Ga voor goud
Heb je een iets duurdere smaak, neem dan een kijkje bij
een van de goudwinkels in het centrum van de stad. Je
vindt er tal van lokaal vervaardigde juwelen, inclusief
21-karaats goud aan onklopbare prijzen.

16 - Dwaal rond in de soek
De soek van Aqaba is misschien niet de oudste in de
regio maar zijn eclectische mix aan winkels is zeker
wel een bezoek waard. In sommige winkels komen de
inwoners van Aqaba dagelijks hun boodschappen doen
en je kan er dan ook een glimp opvangen van het lokale
leven. Anderen zijn dan weer volledig gericht op
toeristen. In de soek kan je op zoek gaan naar
ambachtswerk, goedkope zwemkledij, een nieuw
horloge of een leuk souvenir.
11
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All the silver work is stamped with its
carat value so the quality is quarantined.
In recent years, handicraft projects have
become a major tool for social development
throughout Jordan, especially for rural
women. Embroidered items, silver jewellery,
rugs and pottery are just a few of the
options available. Many shops in Aqaba also
offer local goods, you may see some of the
craft workers on the job and even have a rug
made to your own design.
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Cultureel Aqaba
17 - Verken plaatsen van aanbidding
Bezoek de Masjid Al Sarif Al Hussein met de grootste
koepel in Jordanië die versierd is met driedimensionale tekeningen, of trek naar de Kerk van Stella Maris
en bewonder de moderne vormen en het sterke licht.
Voor een uitstap buiten het centrum kan je naar
Masjid Sheikh Zayed waar je kan genieten van de
keuze voor eenvoudige kleuren en texturen die
gepaard gaan met een panoramisch zicht over de Golf
van Aqaba.

18 - Mooi met henna
Arabische vrouwen gebruiken de hennaplant al
eeuwen op haar en huid, zowel voor schoonheidsdoelen als voor de geneeskundige voordelen van de plant.
Zelfs vandaag nog wordt henna gebruikt naast
moderne cosmetica. Vroeger werd de hennanacht
voor een trouwfeest georganiseerd. Tijdens die nacht
kwamen de bruid en haar vriendinnen samen om te
zingen en te dansen terwijl bij de bruid op handen en
voeten sierlijke hennatattoos werden aangebracht.
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Een moskee bezoeken - Do's en don'ts
- Ga niet naar bidden wanneer het gebed
bezig is
- Kleed je bescheiden en bedek je schouders
en knieën
- Vrouwen bedekken hun haar
- Doe je schoenen uit alvorens de moskee te
betreden. Laat ze buiten staan of neem ze
mee binnen in een tas
- Eet niet binnen in de moskee
- Maak zo weinig mogelijk geluid en zet je
gsm af
- Stoor niemand die aan het bidden is, ook
niet als dit buiten de gebedstijden gebeurt.
Ga niet dicht bij hen staan en wandel niet
vlak voor hen.
- Foto's nemen of filmen is toegestaan,
maar richt je camera niet op mensen die aan
het bidden zijn of zich aan het wassen zijn
buiten de moskee.

ECOLOGISCH AABA
Natuurlijke wonderen

De regio van Aqaba is rijk aan natuurlijke wonderen en erfgoed en staat tegelijkertijd bekend om de
diversiteit aan toeristische bezienswaardigheden en levensveranderende ervaringen. Met de Rode Zee,
een schat op zich, heeft Aqaba een van de meest fantastische ecosystemen in huis. De woestijnen en
bergen zijn rijk aan natuurlijke parels die erop wachten ontdekt en ervaren te worden.

1 - Kom meer te weten over de
onderwaterwereld van Aqaba
Volg een cursus over de duizenden vissoorten en de
300 subtypes koralen die je kan tegenkomen op een
van de 20 duiksites.

2 - Bezoek het Aqaba Marine Park

Aqaba Marine Park is een bescherm gebied dat zich
zeven kilometer lang langs de kust uitstrekt en waar
koralen, riffen en het zeeleven van Aqaba in stand
gehouden worden. Het park heeft een schelpenmuseum, een interpretatiekamer voor kinderen, een
kleine bibliotheek, een restaurant en een souvenirwinkel.

Geniet van de stranden metBlauwe
Vlag en de faciliteiten met Groene
Sleutel
Aqaba zet zich in voor milieuvriendelijk
toerisme en biedt een brede keuze aan
activiteiten voor toeristen die haar natuurlijke schatten willen ontdekken. Daarnaast,
heeft de stad het "Green Key Program"
ingesteld. Dat spoort de toerisme-industrie
aan haar negatieve impact op het milieu te
verminderen. Het Blue Flag Program
garandeert dan weer dat stranden met het
Blauwe Vlag label zich aan bepaalde criteria
houden wat betreft properheid, behoud van
het lokale zeeleven en duurzaamheid.

Aqaba Marine Park
Tel: +962 (0)3 203 5801
E-mail: admin@aqabamarinepark.jo
Web site: www.aqabamarinepark.jo

3 - Aquarium van het Marine Science
Station

Als je de kans of zin niet hebt om te gaan duiken of
snorkelen, kan je ook het Aquarium bij het Marine
Science Station bezoeken. Daar zie je een rijke
diversiteit aan vissen uit de Golf van Aqaba. Leeuwvissen, papegaaivissen, murenen, schildpadden en
dodelijke steenvissen zijn slechts enkele van de
soorten die je door het glas kan bewonderen.

Aqaba Aquarium Dagelijks Open
Zondag tot donderdag (8u. - 16u.)
Vrijdag tot zaterdag en op officiële feestdagen (8u. - 17u.Tel: +962 (0)3 201 5144
E-mail: mssoffice@ju.edu.jo
Website: www.ju.edu.jo/mss
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ECOLOGISCH AABA
6 - Wees getuige van de jaarlijkse

vogelmigratie in het Aqaba Birds Observatory
Het Aqaba Bird Observatory (ABO) is een pilootproject
dat de lente- en herfstmigratie van vogels tussen
Eurazië en Afrika observeert en registreert langs de
belangrijkste route tussen deze twee continenten.
Het ABO bevindt zich aan een flessenhals tussen Azië
en Afrika als eerste rustplek wanneer de vogels Azië
invliegen en laatste stop voor ze de Sinaïwoestijn
intrekken.
Vogelspotters kunnen er in het hoogseizoen meer dan
80 verschillende soorten op hun dagelijkse tocht
spotten.
Het ABO is een halve kilometer lang en bestaat uit drie
bossen en waterplassen met ondiepe en diepe
stukken. Deze verschillende soorten habitat trekken
verschillende vogelsoorten aan.
Het ABO wordt bestuurd door de Royal Society for the
Conservation of Nature (RSCN) en vormt een belangrijke plek voor het bestuderen van vogels en het
organiseren van ecologisch verantwoorde activiteiten
die de natuurlijke habitat van de lokale en migratievogels respecteren. Het ABO vervult ook een observerende en onderzoekende rol bij het ontwerp van een
databank voor vogelmigratie en bij bewustmaking
rond de vogelmigratie door Aqaba.
Het Aqaba Bird Observatory bevindt zich in het
Al-Salambos. Om er te geraken, volg je de weg richting
de grens van Aqaba met Eilat. Tickets zijn ook te koop
in het Mövenpick Resort & Residences Aqaba. Daar kan
je ook een shuttle nemen.
Dagelijks open, behalve op vrijdagen en nationale
feestdagen, vanaf 8u. Laatste toegang om 15u.
Tel: +962 (0)3 205 8825
Website: www.rscn.org.jo
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Duiken met een doel
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Gekwalificeerde en ervaren duikers met een
hart voor de onderwaterwereld kunnen het
Aqaba Dive Cleanup National Team
vervoegen op een van hun duiktochten. Dit
team werd recent samengesteld en haalde
al tonnen vuilnis uit de zee.

?

???

?
?
?
?
???

Voor meer informatie: info@aqaba.jo

AQABA - KLEINE EXTRA'S
Ga voor verjonging, ontspanning en reflectie in een van de spas van Aqaba. Tintel je zintuigen
met een keuze aan spa-ervaringen, van Marokkaanse en Turkse baden tot scrubs met zout uit
de Dode Zee, sauna, stoombaden en jacuzzi's.

1 - Ga terug in de tijd naar de luxe van
een Marokkaans of Turks bad
Een combinatie van stoomkamer, scrub en massage
neemt al je zorgen weg en maakt je schoner dan ooit
tevoren. De Turkse baden van Aqaba verwelkomen
voornamelijk mannen, terwijl de Marokkaanse baden
er vooral zijn voor de vrouwen.

Aqaba Turkish Bath
Tel :
Plaats:

+962 (0)79 520 4440
King Hussein Bin Talal ST.

Bab Al Hara Turkish Bath
Tel :
Plaats:

+962 (0)79 966 3800
Al-Rasheid ST.

Intercontinental Spa
Tel :
Plaats:
Website :

2 - Schoonheidsbehandelingen in lokale
salons
Als je op zoek bent naar iets traditioneel en redelijk
van prijs, probeer dan de traditionele citroen- en
suikerbehandeling op je benen om ze klaar te maken
voor het strand.

3 - Het genot verwend te worden
Grote hotels en onafhankelijke spa's bieden de kans je
te ontspannen en te genieten van een sauna,
whirlpool, jacuzzi, massage of schoonheidsbehandeling. Voor een echte oosterse ervaring trek je best naar
Janna Spa.

+962 (0)3 209 0888
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
www.intercontinental.com

Janna Spa (Moroccan bath)
Tel :
Plaats:
Website :

+962 (0)3 205 1991
Al-Rasheid ST.
http://www.janna-spa.com

Kempinski Spa
Tel :
Plaats:
Website :

+962 (0)3 209 0888
KEMPINSKI HOTEL AQABA
www.kempinski-aqaba.com

Marina Plaza spa
Tel :
Plaats:
Website :

+962 (0)3 209 2900
MARINA PLAZA HOTEL
www.marinaplaza.org

Radisson BLU Spa
Tel :
Plaats:
Web site :

+962 (0)3 209 0777
RADISSON BLU TALA BAY RESORT
www.radissonblu.com

Zara Spa
Tel :
Plaats:
Web site :
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+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA
www.moevenpick-aqaba.com

AQABA - KLEINE EXTRA'S
4 - Neem de open bus

Geen zin om te wandelen? Geen probleem! Gun je
voeten wat rust en geniet van het briesje terwijl de
open bus langs de belangrijkste bezienswaardigheden
van Aqaba rijdt. Er zijn verschillende routes en vertrektijden, inclusief een 45 minuten durende rit door het
stadscentrum en langs de markt en een half uur
durende rit door het stadscentrum en langs het
zuidelijke strand.

5 - Ontdek Aqaba te voet

Alle bezienswaardigheden van Aqaba Stad liggen op
wandelafstand van elkaar en zijn gemakkelijk
bereikbaar.

6 - Breng de dag door in Berenice
Beach Club

Berenice Beach Club is de eerste strandclub in Aqaba
die het hele jaar door winkelgelegenheid, restaurants
en entertainment combineert met typische strandactiviteiten als zeilen, snorkelen en andere watersporten. Berenice Beach Club strekt zich uit over meer dan
500 meter strand en ligt nabij verschillende snorkelgebieden waar liefhebbers de schoonheid van de Rode
Zee uitgestald zien in de vorm van koralen en riffen.

Vraag naar een reservatie aan de receptie van je
hotel of bel naar:
Mobile: +962 (0)79 963 6363
+962 (0)79 660 8084
Website: www.berenice.com.jo

7 - Neem deel aan een onvergetelijke
cruise tijdens zonsondergang
Zie de zon ondergaan achter de bergen ten westen van
de Rode Zee terwijl de bergen van Aqaba amber
kleuren. Ervaar een nieuw niveau van sereniteit terwijl
je met een drankje in de hand naar zachte muziek
luistert.

8 - Koop een appartement
Op enkele uren van Europa en warm het hele jaar door Aqaba is de ideale vakantiebestemming of plek om van
je pensioen te genieten. De wetten van Jordanië laten
buitenlanders toe er eigendom te bezitten, dus
waarom kies je niet voor een appartement in de stad
of een van de vastgoedprojecten aan de kust? Een
zicht op zee is er mogelijk voor de laagste prijs in de
regio.
16

Tickets en vertrekpunt
Vanaf de parking ten zuiden van Al-Hammamat
Al-Tunisyya ST

SMAKEN VAN AQABA
NEEM DE TIJD OM VAN HET LOKALE EN REGIONALE ETEN TE GENIETEN

Het voorgerecht kan de vorm aannemen van een eenvoudig bord met augurken tot een volledige mezza
bestaande uit een dozijn borden. De meest voorkomende zijn humus (een dip van kikkererwten en
sesampasta), mutabbel (aubergine met sesampasta), labaneh (droge yoghurt), tabbuleh (salade
gebaseerd op peterselie), kubbeh (een mix van gehakt, ajuin en gebroken tarwe), kippenlever, hartig
gebak en groene salade.

1 - Neem je tijd voor een traditioneel
ontbijt
Er is keuze tussen humus, muttabel, witte kaas,
augurken, tomaten, komkommers, yoghurt en
tabaneh. Dit alles wordt vergezeld van lokaal pitabrood
en veel verse hete muntthee.

2 - Mis onze Mu'ajanaat niet
Eet dit gebak gevuld met vlees, kaas, spinazie of
aardappel als snack of lichte lunch.

3 - Probeer een broodje falafel
Falafel zijn licht gefrituurde balletjes van geplette
kikkererwten

4 - Probeer een broodje shawerma
Dit is lam of kip gegrild aan het spit in shrakbrood

Manakish zaatar –
Een traditionele ontbijttaart gemaakt van
plat deeg met een mix van tijm, sumac,
sesamzaden en olijfolie die gebakken
wordt in de oven. Je vindt dit bij alle
bakkers in Aqaba.
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SMAKEN VAN AQABA
5 - Probeer sayyadieh

Recept voor sayadieh

Dit is een Aqabese traditionele specialiteit van
delicaat gekruide vis op een bedje van rijst Je kan het
ook simpel houden met het beste uit de Rode Zee,
zoals hammur of sultan ibrahim licht gegrild en
vergezeld van een frisse salade.

6 - Andere traditionele gerechten
Malubeh (laagjes gefrituurde groenten, vlees of kip en
rijst)

Musakhan (kip met ajuinen en sumac op een bedje van
brood gefrituurd in olijfolie)

Kababs (lamsvlees met verse muntkoriander,
peterselie, gember en groene chilipasta)
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(10 personen)

Ingrediënten
2zeebaarsen (5kg)
1 kg rode ajuin
2 teentjes knoflook
1 1/2 kg rijst
maïs
olie om in te frituren
2 tot 3 eetlepels boter
1 hete chillipeper
2 gedroogde citroenen
Kruiden (naar smaak)
komijn
zwarte peper
kaneel
gemengde kruiden
2 salambladen
zout
Garnituur
goudgefrituurde amandelen en pijnboompitten
Groene en rode repen paprika
Citroenschijfjes
Instructies (voor de vis en de rijst)
1. Kuis de vis grondig en was hem dan met water
en azijn
2. Snij de vis in drie stukken: hoofd, lichaam en
staart
3. Marineer de vis met kruiden en zet hem een uur
aan de kant
4. Was de rijst en laat hem 30 minuten in water
trekken
Voor de ajuinsaus
1. Snijd de ajuin end e knoflook
2. Frituur de ajuin in een pan met wat zout erbij
3. Blijf roeren tot de ajuin roodbruin wordt
4. Voeg een glas water bij de ajuin en laat
sudderen tot je een dikke brij krijgt
5. Giet de brij en een extra glas water in de
blender en mix tot een vloeibare saus
6. Giet de ajuinsaus terug in de pan en voeg een
liter kokend water toe. Breng weer aan de kook
en voeg kaneel, zwarte peper, kardemom,
gemengde kruiden, twee salambladen, twee
gedroogde citroenen en een hete chilipeper toe.
Om de vis te koken:
1. Sauteer de vis in dezelfde pan als de vissaus tot
ze volledig gekookt zijn
2. Scheidt de vis van het water en zet hem opzij
3. Kook de rijst met de rest van de vissaus tot hij
klaar is.
4. Voeg twee of drie eetlepels boter toe aan de
rijst.
5. Schep eerst de rijs top borden en leg dan de vis
er bovenop
6. Maak af met de gefrituurde amandelen,
pijnboompitten, citroen en paprikarepen.

SMAKEN VAN AQABA
7 - Vertrek niet zonder het nationale
Brood speelt een belangrijke rol
gerecht, mansaf geprobeerd te hebben in zowat elke Jordaanse maaltijd.
Mansaf is een hartige en vullende mix van schaap,
rijst en pijnboompitten met jameed, een op yoghurt
gebaseerde saus.

De meest voorkomende variëteit is volkoren
pitabrood.

Kijk ook uit naar het bedoeïenenbrood shrak,
een plat brood dat je kan gebruiken om je
eigen broodjes te maken,

8 - Voor zoetebekken is er baklawa
Baklawa is een vlokkig gebak gevuld met noten en
overgoten met siroop.

Wil je iets minder zoets, dan kies je mamul, gevuld
met dadels of noten en licht geparfumeerd met
rozenwater of oranjebloesem.

19

en tabun, een dikker plat brood dat perfect
samen gaat met soep en andere warme
gerechten.

SMAKEN VAN AQABA
9 - Bezoek de markt voor heerlijk verse
groenten en fruit

Probeer zeker een An Iftarmaaltijd tijdens de Ramadan

Wie zin heeft in iets licht en fris, kan terecht op
Aqaba's groenten- en fruitmarkt. Daar kan je verse
groenten en fruit kopen voor bij een picknick of als
gemakkelijker snack.

Doe mee met de lokale bevolking die bij
zonsondergang brood breekt om aan te geven
dat de vastendag gedaan is.

De op abrikozen gebaseerde drankjes
Qammaraddine en Tamerhindi zijn essentieel
tijdens deze heilige maand.

10 - Sap à la mode

Zin gekregen in fruitsap? De lokale fruitstalletjes
maken zo een sapje naar keuze met een maximum
aan smaak voor een kleine prijs.
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En ook Qatayef kan niet vergeten worden.
Deze kleine pannenkoeken worden gevuld met
kaas of walnoten gefrituurd en daarna in
siroop gedrenkt. Het is dé afsluiter van elke
Iftar.

WAAR ETEN IN AQABA

WHERE TO EAT IN AQABA

VIS EN ZEEDIEREN
1 - ALI BABA RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)3 201 3901

2 - FISH-IN
PLaats:
Tel :

3 - FLOKA
PLaats:
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888
Al-Nahda ST.
+962 (0)3 203 0860

4 - OCEAN FRESH FISH COLLECTION
PLaats:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 4400

5 - RED SEA GRILL
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

6 - BARRACUDA
PLaats:
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)79 744 6020

7 - MARSA SABA
PLaats:
Tel :

8 - ISTAKOZA
PLaats:
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)3 203 5196
King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 621 1105

9 - AL-MABROUK BEACH
PLaats:
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 206 3304

10 - FISH FISH REST.
PLaats:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 1661

11 - AQABA HOUSE
PLaats:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 666 5859

12 - BURJ AL HAMAM
PLaats:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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WAAR ETEN IN AQABA
13 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT
& RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

14 - LA DORADA
Location :
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

ORIËNTAALSE ZOETIGHEDEN
1 - PISTACHIO
PLaats:
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)77 733 1164

2 - ABU-GHARBIEA SWEETS
PLaats:
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)3 205 0234

3 - RA'ED AL-QADI SWEETS
PLaats:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 203 3070

Looking at Aqaba' sweetshop
windows is very interesting , you'll
see mountains of Baklava-Fine
layers of hand prepared filo pastry
PLaats:
Shweikh Mall
dough generously filled with
Tel :
+962 (0)3 201 8181
pistachios and baked to a golden
brown- beautifully arranged on
5 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
steel platters or Basma Walnut - A
delicate sweet that is made with
PLaats:
Mövenpick Resort & Residences Aqaba finely shredded spun lace pastry
Tel :
+962 (0)3 203 4020
dough that is filled with walnuts
and Huge orange to brown disks of
knafeh- a cheese pastry soaked in
sweet sugar-based syrup
6 - RED SEA GRILL

4 - ANABTAWI SWEETS
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PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

7 - SUNSET DECK
PLaats:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
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WAAR ETEN IN AQABA

INTERNATIONALE KEUKEN
ALGEMEEN

1 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
Location :
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

2 - BEACH CLUB
PLaats:
Tel :

Tala Bay / South Beach
+962 (0)3 209 3333

3 - AL SHATT RESTAURANT & TERRACE
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

5 - CORNICHE RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

6 - PETRA RESTAURANT
PLaats:
Tel :

PLaats:

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 201 6636

7 - ARTEMIS RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

8 - GUSTO RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

PLaats:
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888

PLaats:
Tel :

Marina Plaza Hotel.
+962 (0)3 209 2900

9 - AM-PM

10 - SOLERO RESTAURANT
11 - Zaitoun Restaurant
PLaats:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
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12 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

13 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

14 - AZIAB
PLaats:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

15 - BAYWATCH
PLaats:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

16 - KENZI
PLaats:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

17 - CORNICHE RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

PLaats:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

18 - MARTINIS LOUNGE

CHINEES

1 - FORMOSA CHINESE RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 206 0098

2 - Kanji Restaurant
PLaats:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

MEDITERRAANS
1 - CAPTAINS RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

2 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
PLaats:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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2 - HEATWAVE
PLaats :
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

3 - BURJ AL HAMAM(LEBANESE)
PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

4 - SOUTH BEACH
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

ITALIAANS
1 - PIZZA DEL CORSO
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

2 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
PLaats :
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

3 - CASALINGO RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - THE WALK PIZZERIA
PLaats :
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

5 - DELI CAFÉ
PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

INDISCH/PAKISTAAN/TURKS
1 - AL-MANKAL CHICKEN TIKKA
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 201 6061
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2 - BARAKA LOBBY LOUNGE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

3 - TIKKA CHICKEN
PLaats :
Tel :

Al-Nahda ST
+962 (0)3 201 3633

4 - ANTALIA REST.
PLaats :
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)79 682 7814

FAST FOOD

Als burgers en andere internationale keuken je ding zijn, zal Aqaba niet teleurstellen

1 - BREEZE POOL RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

2 - LEBNANI SNACK
PLaats :
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 3300

3 - MCDONALD'S
PLaats :
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 0330

4 - BURGER KING
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 203 3349

5 - KFC
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 4545
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6 - POPEYE'S
PLaats :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Tel :

+962 (0)3 203 2289

7 - PIZZA HUT
PLaats :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Tel :

+962 (0)3 206 4545

8 - INFINITY CHILL OUT
PLaats :

Doubletree by Hilton Aqaba

Tel :

+962 (0)3 209 3209

9 - SEJAN RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

10 - THE BEACHFRONT
PLaats :

Intercontinental Aqaba Resort

Tel :

+962 (0)3 209 2222

CAFÉS/IJS & verse sappen

Aqaba telt tal van plekken waar je even kan afkoelen of genieten van een koffie met cake of gebak,
zowel in Europese als in lokale stijl. Je vindt er ook Italiaans ijs en traditioneel Arabisch ijs. Arabisch
ijs is volledig anders dan het rijke Europese ijs en heeft een lichte, gommige textuur door de
toevoeging van mistika of Arabische gom aan de ingrediënten.

1 - TCHE TCHE
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 1234

2 - GLORIA JEANS
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 3933

3 - SIRAJ BAR
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - SEJAN
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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5 - SABAH COFFEE SHOP
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)78 631 3032

6 - SHWOO LAZEZ
PLaats :
Tel :

As Sa'ada ST.
+962 (0)79 659 9885

7 - BARAKA LOBBY LOUNGE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

8 - AZURE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

9 - BERENICE ICE CREAM & FRESH JUICES
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

10 - BRIDGE CAFÉ
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

11 - WISALAK
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2600

12 - VISA VIS CAFÉ & RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 9898

13 - LA FONTANA
PLaats :
Tel :

Al-Sharif Hussein
Bin Ali ST. (Dream Mall)
+962 (0)79 701 1101

14 - AFTER EIGHT
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 678 4075
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15 - DELI CAFÉ
PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

16 - THE BEACHFRONT
PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

17 - PAPAYA RES.& CAFE
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980

18 - 9D CINEMA & CAFÉ
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 806 6767

19 - GELATO UNO
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

21 - AQABA COFFEE SHOP
PLaats :
Tel :

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 2016636

22 - BLUE ROOF COFFEE TOP
PLaats :
Tel :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

23 -PALM COURT CAFÉ
PLaats :
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

24 -AQUA LOUNGE
PLaats :
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

25 -TEA ROOM
PLaats :
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

26 -DELI CAFE' & TERRACE
PLaats :
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
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PUBS/BARS

Klaar voor een ontspannende avond? Die vind je op deze plekken.

1 - ROVERS RETURN THE ENGLISH PUB
PLaats :
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 2030

2 - ABU NAWWAS - FUN PUB
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

3 - AL-NAFOURA BAR & TERRACE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - SIRAJ BAR
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

5 - SEA VIEW
PLaats :
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST. (Al Safa Hotel)
+962 (0)3 202 2763

6 - DOLPHIN BAR
PLaats :
Tel :

Al-Nahda ST. (Alcazar Hotel)
+962 (0)3 201 4131

7 - SPARK BAR
PLaats :
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

8 - SKY BAY
PLaats :
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

9 - WAVES POOL BAR
PLaats :
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

10 - MARTINIS LOUNGE

PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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11 - SKIPPERS BAR LOUNGE
PLaats :
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

12 - JAZO BAR
PLaats :
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165

13 - TWIST
PLaats :
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)79 786 1416

14 - BUZZ POOL BAR
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0) 79 889 9008

15 - THE PUB BAR
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

16 - MELLO BAR
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

17 - BARAKA LOBBY LOUNGE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

18 - AZURE
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

19 - NOBLES
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 3557

20 - CROSSROADS LOUNGE
PLaats :
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

21 - XO LOUNGE
PLaats :
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165
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ARABISCH FAST FOOD

Broodjes met falafel (balletjes gemaakt van gefrituurde kikkererwten) en shawarma (sneden lam of kip
gebakken aan een verticaal spit) zijn het populairste Arabsiche fast food in AQABA. Maar je kan ook
kiezen voor hartige gebakjes bedekt of gevuld met gehakt, kaas, spinazie of aardappel.

1 - AL-TAZAJ REST
PLaats :
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)3 206 1900

2 - SHAWERMA BENT REEM
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

3 - FALAFEL O BAS
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - AL-TARBOUSH PASTRY & BARBEQUE
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 8513

5 - AL-MOHANDES
PLaats :
Tel :

Omar Al-Khayyam ST.
+962 (0)3 201 3454

6 - SHEIKH AL HARA
PLaats :
Tel :

Al-Nahada ST.
+962 (0)3 206 0111

7 - TASQEYA
PLaats :
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 668 8585

8 - AL SHATER HASAN
PLaats :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 201 7212

9 - PAPAYA RES.& CAFE
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980
32

WAAR ETEN IN AQABA
10 - SAHSELNI RESTAURANTS
PLaats :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 3737

11 - SHAWERMA TATBILEH
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 549 1718

12 - FARAH WAY
PLaats :
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 594 2009

13 - PIZZERIA QUATTRO STAGIONI
PLaats :
Tel :

Al-Nahada ST.
+962 (0)79 599 6885

14 - KHOBZ W TANOOR
PLaats :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 755 5567

15 - MAZZAT
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 911 1500

16 - TWISTER HOT DOG
PLaats :
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)79 747 7602

17 - HASHEM
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)79 661 1097
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TRADITIONELE GERECHTEN & GERECHTEN UIT HET MIDDEN-OOSTEN

Het voorgerecht kan de vorm aannemen van een eenvoudig bord met augurken tot een volledige mezza
bestaande uit een dozijn borden. De meest voorkomende zijn humus (een dip van kikkererwten en
sesampasta), mutabbel (aubergine met sesampasta), labaneh (droge yoghurt), tabbuleh (salade
gebaseerd op peterselie), kubbeh (een mix van gehakt, ajuin en gebroken tarwe), kippenlever, hartig
gebak en groene salade.

1 - DAY'A JDUDNA
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 990 7267

2 - RAKWET KANAAN
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 0090

3 - BABA ZA'ATAR
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - CAPTAIN'S REST
PLaats :
Tel :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

5 - EL-BEIT BEITAK
PLaats :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 2032

6 - INFINITY GRILL TERRACE
PLaats :
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

7 -AQABA KITCHEN
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

8 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

9 - FAWANEES HARETNA
PLaats :

Al- Sa'ada ST.

Tel :

+962 (0)78 608 0620
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10 - AL-SHAM PALACE REST 1+2
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 4788

11 - AL-SHAMI
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 6107

12 - CHEF SHERQAWY REST
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)79 567 4447

13 - AL-SUFARA
PLaats :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 571 3350

14 - BURJ AL HAMAM
PLaats :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

15 - MARSA SABA
PLaats :
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)3 203 5196

16 - AL-MABROUK BEACH
PLaats :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 206 3304

17 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
PLaats :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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WADI RUM
Landschap en biodiversiteit
Torenhoge plateaus, prachtige zandvalleien en diepe kliffen in oranjebeige kleuren maken van Wadi
Rum een unieke woestijn met een al even uniek ecosysteem. Het is tevens de thuis van de pastoraal-nomadische Arabische stammen, beter gekend als de bedoeïenen
Wadi Rum en de nabijgelegen omgeving van Disi
nodigen uit om van hun natuur te genieten, te gaan
wandelen, een ritje op een kameel uit te proberen,
traditionele bedoeïenengerechten te proeven bij een
kampvuur of op een meerdaagse jeep- of paardensafari te vertrekken. Wie minder avontuurlijk is, kan
vanaf het Wadi Rum Bezoekerscentrum van het
landschap genieten. Daarnaast zijn er nog een
heleboel meer of minder avontuurlijke activiteiten
mogelijk.
In het verleden was het land dat nu Jordanië is
onderhevig aan opeenvolgende perioden van opwaartse grondbewegingen die geconsolideerde zandsteenlagen blootlegden. Aardbevingen, regenwater dat in de
rotsen kroop en een ruwe, met zand gevulde wind
veroorzaakten erosie. Wat begon als een serie
scheuren in de 700 meter dikke zandsteenlaag
evolueerde naar de gangen en kloven van Wadi Rum
(de "Vallei" van Rum) en Disi.
Met een zandbodem die zo'n 1000 meter boven
zeeniveau ligt, is het in Wadi Rum veel koeler dan in
de vlakke woestijnen van Oost-Jordanië, de kust aan
de Rode Zee en de Jordaanse Riftvallei.
De poreuze zandstenen bergen rijken tot meer dan
1.700 meter hoog en kunnen genoeg regen verzamelen om bronnen verborgen langs de contactlijn met
hun granieten basis nieuw leven in te blazen. Wilde
palmen en vijgenbomen, witte hei en verschillende
soorten varens aromatische kruiden groeien in deze
kleine oases, beschermd door de steile en schaduwrijke hoogten.
Jeneverbomen die tot wel 800 jaar oud kunnen worden
gedijen goed op deze hoogten en zijn een voedselbron
voor de woenstijnsteenbok (of Nubische wilde geit)
en tal van vogels. Verschillende soorten roofvogels,
ooievaars en pelikanen voeden zich hier en rusten hier
uit op weg naar Afrika of Europa. Wadi Rum is ook het
hele jaar door de thuis van Jordanië's nationale vogel,
de Sinaïroodmus
Tussen de diepe kliffen en in de smalle kloven vormen
donkere en relatief vochtige hoekjes een thuis voor
nachtdieren zoals de vleermuis. Ook zeldzame dieren
als de "Dab", een grote vegetarische hagedis met een
dikke staart vol doornen, leeft er.
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Wadi Rum is een van Jordanië's meest
fragiele gebieden. De Royal Society for the
Conservation of Nature (RSCN) verklaarde
Wadi Rum beschermd gebied in 1998. Het
wordt nu beheerd door de Aqaba Special
Economic Zone Authority (ASEZA) die instaat
voor het beheren en ontwikkelen van een
toerismevorm die het milieu respecteert en
een duurzame inkomstenbron betekent voor
de bedoeïenengemeenschap.

WADI RUM
Geschiedenis van menselijke
aanwezigheid
Zo'n 1,8 miljoen jaar geleden vormde Wadi Rum een
brug tussen Afrika en Azïe tijdens de vroege migratiestromen van de mens. De vele archeologische sites
uit latere perioden suggereren dat de regio dichtbevolkt was, ten minste tijdens bepaalde perioden en op
locaties die onze verre voorouders voorzagen van
water, vegetatie en wild. De menselijke bezetting van
het gebied zou plaatsgevonden hebben van de Paleolithische periode (17.000 v.C.) tot het Byzantium (4e 7e eeuw n.C.) en tijdens Islamitische perioden.
De Nabateeërs, een Arabische stam die zich naar
verloop van tijd vestigde en die Petra als centrum had
sinds de 4e eeuw voor Christus, nam langzamerhand
de controle over de handelsroute die het Arabische
schiereiland verbond met het Middellandse
Zeegebied. De aanwezigheid van de Nabateeërs is ook
vandaag nog te zien aan de tempel van de godin Allat
(32 voor Christus), dichtbij het moderne dorp Rum, en
aan de talrijke rotsinkervingen en -schilderingen
zoals die aan de Al-Shallalehbron boven het dorp.
Kanalen, reservoirs uitgehouwen in de grond en
dammen die kleine kloven blokkeren liggen verspreid
in de omringende bergen en tonen de verontwikkelde
methoden van de Nabateeërs om water, een levensbelangrijk goed in een halfdor land, te winnen en
beheren

Wadi Rum verloor aan belang in de Romijnse tijd toen
veel van de handel afgeleid werd naar Syrië of via
waterroutes langs de Rode Zee en wanneer de
halfgevestigde bevolking terugkeerde naar een
pastoraal nomadisch leven. Karavanen doorkruisten
het gebied slechts af en toe tijdens de Islamitische
periode. Zij rustten uit onder de Al-Shallalehbron of in
de schaduwrijke Khaz Alicanyon waar de reizigers
rotsgeschriften achterlieten in het Arabisch.Wadi Rum
bleef het terrein van nomaden tot de Jordaanse staat
hij in de late jaren 1970 aanspoorde zich te vestigen
en ook de bedoeïenen zelf de voordelen van een vaste
plek begonnen in te zien.
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Het Werelderfgoedcommité benoemde Wadi
Rum , een site met zowel een unieke natuurlijke schoonheid als culturele betekenis, tot
UNESCO Werelderfgoedsite, waarmee het
gebied op dezelfde lijst kwam te staan als
Petra, de Byzantijnse ruïnes en mozaïeken
van Um Rasas en het Umayyad Woestijnpalijs
van Quseir Amra.
De meest prominente verklaring van de naam
"Rum" ligt in de Heilige Koran, waarvan men
aanneemt dat deze geografische locatie er
aangeduid wordt als "Iram", een Aramese
term die "hoog" of "verheven" betekent. De
Korantekst beschrijft Iram als een plek met
hoge pieken zonder gelijke in de wereld. Rum
wordt door geleerden meestal gespeld als
"Ram" of "Ramm", wat de correcte transcriptie is van de Arabische spelling. De stammen
van 'Ad en en Thamud, die ook in de Koran
vermeld worden, woonden hier rond de 2e
eeuw voor Christus. Zij waren seminomadische pastoralen die kamen en geiten
kweekten.

WADI RUM
De bedoeïenen en modern Wadi Rum
De bedoeïenen zijn een volk met een orale overlevering en tradities die voortkomen uit hun nomadische
levensstijl. Ze zijn in het bezit van een uitgebreide orale literatuur, een rijke poëtische traditie, een?,
dans en muziek en een complex legaal systeem dat sociaal gedrag, bezit van vee en het gebruik van
natuurlijke bronnen regelt.
De bedoeïenen leven reeds duizenden jaren in de Wadi
Rum regio en hebben hun levensstijl perfect
aangepast aan deze halfdorre omgeving. In het
verleden kweekten ze kamelen, geiten en schapen op
de zanderige vlakten en de bergflanken en woonden
ze in tenten of grotten. Ze verhuisden hun vee
afhankelijk van het seizoen, op zoek naar groen en op
basis van een kennis van het woestijnlandschap,
waterbeheer en het gebruik van wilde planten en
dieren als voeding en geneesmiddelen die was overgeleverd door hun voorouderen,
De tenten die door bedoeïenenvrouwen geweven
worden van geiten-, schapen- of kamelenwol heten
in het Arabisch "huizen van haar". Ze zijn het meest
passende antwoord op de omgeving en beantwoorden
aan de noden van hun bewoners: de tenten kunnen
afgebroken en meegenomen worden op trektochten
naar groenere oorden, hebben flexibele openingen
die aanpassingen aan de windrichting toelaten en zijn
biologisch afbreekbaar. De gestreepte tapijten die de
tenten opfleuren zijn prachtige stukken handwerk die
getuigen van de creativiteit van de bedoeïenenvrouwen, zelfs in zulk een harde omgeving.
In 2005, kende UNESCO werelderkenning toe aan de
bedoeïenen van Wadi Rum en Petra wanneer het hun
leefwereld erkende als meesterwerk van oraal en
immaterieel menselijk erfgoed. Verschillende kleine
stammen hebben het land in Wadi Rum en Disi bezet.
In de jaren 1970 begonnen de bedoeïenen de voordelen van vestiging - voornamelijk het naar school
kunnen sturen van hun kinderen - in te zien. De
Zwaydehlanden liggen rond het dorp Disi, vandaag een
groot dorp waar water uit een gigantische
ondergrondse aquifer landbouwontwikkeling toelaat.
De Zalabyeh wonen in het dorp Rum en het gebied ten
zuiden daarvan en bedrijven nu ook toerisme als
inkomstenbron, naast het houden van vee.
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Van pastorale nomaden naar woestijngidsen Van pastorale nomaden tot woestijngidsen Hoewel de bedoeïenen hun
traditionele
levensstijl
hebben
opgegeven, blijven ze mobiel: mensen die
door de woestijn reizen met hun vee en
soms in tenten leven, of als chauffeurs,
gidsen en gastheren voor toeristen.
Toerisme en de dringende nood het
fragiele ecosysteem van de regio te
beschermen,
moedigen
jongere
generaties aan een beroep te doen op hun
traditionele kennis en activiteiten en
trouw te blijven aan de typische
bedoeïenenwaarden van moed, eer en
gastvrijheid. De steenbokjagers worden
klimgidsen, kamelenfokkers gebruiken
hun dieren voor expedities, vrouwen
georganiseerd in coöperatieven ontwikkelen handgemaakte producten geïnspireerd
op de omgeving van Wadi Rum en families
zowel in Rum als in de woestijn
verwelkomen bezoekers bij hun thuis.

WADI RUM
Jouw verblijf in Wadi Rum
Er zijn verschillende manieren om je woestijnervaring
onvergetelijk te maken, of je nu van plan best slechts
een paar uren of enkele dagen te blijven. De verbazingwekkende natuur en intrigerende archeologische
sites van Wadi Rum en Disi kunnen op tal van manieren
beleefd worden.
Tours, kamelensafari's, wandelingen en trektochten
van een half uur tot enkele dagen, een verblijf in een
bedoeïenentent met typisch entertainment (eten,
muziek, koffie etc.)... het zijn allemaal activiteiten
die het Bezoekerscentrum organiseert binnen het
beschermde gebied. In het Bezoekerscentrum vind je
een interpretatiekamer met infopanelen in het
Engels, Frans en Arabisch, een filmzaal met documentaire over Wadi Rum, souvenirshops die door de
bedoeïenenvrouwen gemaakte producten verkopen,
een restaurant, wc's en het kantoor van de toeristenpolitie.
Binnen het beschermde gebied moet je gebruik
maken van een bedoeïenengids en ook voor gebieden
waar deze regel niet geldt, wordt het afgeraden de
woestijn in te trekken met een 4x4 zonder gids. Ook
wanneer je een paarden- of kamelentocht maakt,
moet je een gids inhuren. Alle onafhankelijke
operatoren die buiten het beschermde gebied
activiteiten aanbieden moeten daarvoor een vergunning hebben, moeten bedoeïenen uit de regio gebruiken als gidsen en chauffeurs en moeten de regels met
betrekking tot de bescherming van het milieu
respecteren.
Als je op voorhand niets geregeld hebt, kan je een
tour kiezen uit de lijst die beschikbaar is in het
Bezoekerscentrum. Je vertrekt dan op je eentje of
samen met andere bezoekers met de volgende gids
die beschikbaar is volgens een rotatiesysteem. Er
passen normaal zes mensen in een Jeep en de prijs
wordt gedeeld door het aantal passagiers. Prijzen zijn
afhankelijk van de duur van de tours en er zijn twee
operatoren die tours aanbieden: de Wadi Rum en de
Disi bedoeïenencoöperatieven. De eerste neemt je
mee naar het gebied ten zuiden van Rum, terwijl de
tweede te ten oosten van Disi brengt. Beide regio's
bieden prachtige landschappen en archeologische
sites zoals rotsbruggen, rotsinscripties en -kervingen, kloven, stijle kliffen enzovoort.
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Lawrence en Wadi Rum
De Britse legerofficier en schrijver T.E.
Lawrence maakte Wadi Rum bekend in de
westerse wereld. Hij vond de regio prachtig
en bezocht haar tijdens verschillende
reizen tussen 1916 en 1917. De
hedendaagse
overlevering
overschat
echter de link tussen Lawrence en Wadi
Rum. In werkelijkheid liep Lawrence's reis
naar Aqaba niet door Wadi Rum, maar langs
wat nu de moderne weg naar Aqaba is.
Geen enkele van Wadi Rum's bergen vormde
de inspiratie voor zijn literaire verslag van
de Grote Arabische Omwenteling, "Seven
Pillars of Wisdom". Het waren hedendaagse
toeristen die de bergen naar het boek
noemden. Tal van andere plekken werden
eveneens foutief met de Britse schrijver
verbonden, zoals "Lawrence's Spring" of
"Lawrence's Castle" - in werkelijkheid een
Ottomaanse ruïne. Toch zijn deze plaatsnamen deel gaan uitmaken van het verhaal
van het magische Wadi Rum en

in 1962 vormde Wadi Rum de set voor een
groot deel van David Lean's film "Lawrence
of Arabia".

WADI RUM
Wat doen in Wadi Rum
1 - Geniet van het culturele bedoeïenenleven
Bak arboud- of shrakbrood met samen met de lokale
bevolking, wrijf je handen in met ajram, de
bedoeïenenzeep, draag kohl om je ogen te beschermen tegen het zand en de zon of probeer henna uit.
Proef de pittige bedoeïenenkoffie of breng de nacht
door in een authentieke geitenharen bedoeïenentent.

Start aan het Bezoekerscentrum.
Wadi Rum is een beschermd gebied dat
beheerd wordt door de Aqaba Special
Economic Zone Authority (ASEZA). Het
Bezoekerscentrum is een essentieel
startpunt. Je vind er informatie over de
streek, kunt er gidsen huren, lokaal
gemaakte souvenirs kopen en genieten
van de interpretatiehal die het verhaal van
Wadi Rum's natuurlijke en menselijke
geschiedenis vertelt. Daarna kan je je
verwonderen aan de unieke combinatie
van woestijnlandschap, woestijndieren,
archeologische sites en authentieke
bedoeïenencultuur.
Het Bezoekerscentrum is steeds je formele
referentiepunt.
24/24 open, elke dag van het jaar
Tel : +962 (0)3 209 0600
Fax: +962 (0)3 203 2586
Email: info@wadirum.jo
Website: www.wadirum.jo

Verblijven in een bedoeïenenkamp (binnen
het beschermde gebied) gaat niet om het
vinden van een bed voor de nacht. Het is
een kans om een glimp op te vangen van
het leven van deze mensen, van slapen in
een geitenharen tent tot het uitproberen
van traditioneel eten en het genieten van
een ontspannende avond rond het
kampvuur met koffie, traditionele muziek
en gemoedelijk gepraat.
Voor meer informatie over bedoeïenenkampen binnen en buiten het beschermde
gebied, contacteer je het Wadi Rum
bezoekerscentrum.
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2 - Trek er een dag op uit met een herder
Zie hoe bedoeïenen hun kuddes laten grazen in de
woestijn en leer over hun tradities en overlevingsmethodes. Dit is een briljante manier om Wadi Rum en de
bewoners van de woestijn op een intieme manier mee
te maken en inzicht te verwerven in een manier van
leven die al eeuwen het ritme van de woestijn volgt.

5 - Heb je het liever wat sneller? Kies
dan voor een paardentocht

3 - Eten van onder de grond
Een van de meest intrigerende picknickgerechten
wordt bereid in een traditionele bedoeïenenzarb of
ondergrondse oven. Vroeger werd de zarb gebruikt om
een hele geit, een hele kip of een heel lam in te
bereiden, nu leent het zich tot een trage bereidingswijze die de smaak van het vlees behoudt en een
gerecht voortbrengt dat knapperig is aan de buitenzijde en zacht vanbinnen. De bedoeïenen koken nu ook
vaak aardappelen en andere groenten in de oven.

Wadi Rum Horses organiseert paarden- en
kamelentochten.
Mobiel:
+962
(0)79
580
2108
E-mail: rumhorses@yahoo.com

6 - Modern transport vind je in Wadi
Rum in de vorm van pick-up trucks en
wagens met vierwielaandrijving.
De belangrijkste sites kunnen bezocht
worden na een rijtijd van een tot zes uur.
Je kan ook een wagen huren voor een
volledige dag of meerdaagse excursies.

4-Kamelen zijn niet altijd het meest comfortabele

vervoersmiddel maar ze zijn wel de meest authentieke
manier om de woestijn te verkennen. Een kamelentocht brengt je tot in het hart van de woestijnervaring.
De meeste kamelentochten zijn slechts een dag lang,
maar als je gemakkelijk aanpast aan het trage ritme
van de kameel, kan je ook een langere tocht naar
Aqaba of Petra regelen.

CAMEL TOURS WIN EXTRA POINTS FOR THEIR ECO-FRIENDLINESS
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7 - Het spectaculaire, steeds veranderende
rotslandschap van Wadi Rum smeekt erom
beklommen te worden Maar dan wel met een
geschikte gids

9 - Ga varen met een luchtballon

het juiste materiaal en voldoende ervaring. Sommige
beklimmingen zijn doenbaar voor fitte beginners,
zoals Jabal Rum, maar de meeste zijn best uitdagend
en niet geschikt voor amateurs. Gespecialiseerde
bedoeïene gidsen tonen je de weg.

Wil je een uniek zicht op Wadi Rum? Spring
dan in een van de luchtballonnen van de
Royal Aero Sports Club of Jordan! Een uur lang
zie je de woestijn op een unieke manier, van
op 2.000 meter hoogte.

Voor meer informatie kan je de Royal Aero
Sports Club of Jordan contacteren.
Tel: +962 (0)3 205 8050
Mobiel: + 962 (0)79 730 0299
E-mail: info@royalaerosports.com
Website: www.royalaerosports.com

8 - Reis terug in de tijd met een ritje op de
Hijaztrein

Bezoekers kunnen met de Hijaztrein door het hart van
de woestijn rijden. Eerst zoef je voorbij prachtige rode
zandduinen en daarna maak je een re-enactment mee
van de Arabische Omwenteling tegen het Ottomaanse
Rijk (1916), gevolgd door een meet-and-greet met de
acteurs.
Contacteer voor meer informatie de Jordan Heritage
Revival Company
Tel.: +962 (0)6 581 0808
E-mail: info@jhrc.jo
Website www.jhrc.jo

10 - Treed in de voetsporen van T.E.
Lawrence Wandel naar de Al-Shallalehbron

boven het dorp van Rum.

11 - Bezoek de resten van de
Nabateeërtempel gewijd aan de godin
Allat De tempel dateert van 32 n.C en ligt
dichtbij het moderne Rum.
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12 - Bezoek het Sky Gate Telescope Observatory
He tnieuwe Sky Gate Telescope Observatory is de
eerste publieke telescoop in het Midden-Oosten die
toeristen en locals een kans geeft echt de hemel in
te turen. De bezoekersgidsen in dit unieke
wetenschappelijke, educatieve en culturele
centrum zijn lokale bedoeïenen.

16 - Geniet van een authentieke
bedoeïenenervaring
met stil entertainment en typische
gerechten bereid rond het kampvuur.

17 - Mis de kameelrace van Disi niet

13 - Rijdt met de jeep naar Umm Fruth
Dat is een van de meest spectaculaire natuurlijke
rotsbruggen in Wadi Rum waarvan je de top kan
beklimmen.

18 - Bezoek de ateliers van lokale
vrouwen
in het dorp Rum en koop een handgemaakt bedoeïenensouvenir.

14 - Mis de Al Khaz Ali canyon niet.
Daar nesten Sinaïroodmussen zich en kan je
eeuwenoude rotsinkervingen bewonderen.

15 - Scramble Jabal Burdah – Burdah d
n
Rock Bridge on fou

nslati
not tra

along the bedouin route, a demanding but rewarding day out.
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19 - Meditatie
Voor wie wil ontsnappen aan het drukke stadsleven is
Wadi Rum het Mekka van rust, sereniteit en schoonheid. Verschillende touroperators bieden meditatietours aan waarbij je een wordt met de natuur, onder
de open lucht zit en staart naar de sterren die
slechts een armlengte verwijderd lijken te zijn.

20 - Vogelspotten
Wadi Rum en Aqaba bevinden zich op het kruispunt
van drie continenten... en de migratieroute van een
miljoen vogels per jaar. Dankzij de natuurlijke omgeving en haar geografische ligging is het gebied de
leefwereld van tal van inheemse vogels, waaronder
enkele zeldzame. De vale gier, de havikarend, de
sinaïroodmus, de Palestijnse Bosuil, de zwartstaart,
zangvogels, de maquiszanger, de huisgors, Tristrams
spreeuw en de waaierstaartraaf...
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21 - Spoorzoeken

Hoewel dit niet sterk geadverteerd wordt
in toeristische aanbiedingen, zijn er
bedoeïenenfamilies in Wadi Rum die
experts zijn in het spoorzoeken.
Spoorzoeken met bedoeïenen, de dieren
volgen en analyseren of ze onderweg
sprongen, liepen of huppelden is een
spannende en boeiende ervaring. Deze
kan ook beleefd worden in de vorm van
een spel waarbij de deelnemers zich
verspreiden en elkaar proberen terug te
vinden.

WADI RUM
Een woestijntrektocht
Wandel door de spectaculaire woestijnlandschappen van Wadi Rum en geniet van de rode zandduinen en
rotsformaties. Verken de unieke fauna en flora van de Arabische woestijn op een trektocht georganiseerd door een officiële bedoeïenengids die je helpt je tocht te organiseren, of zelfs met je meegaat.

Aanbevolen trektochten
Adami Trail (Jabal Um Dami)

Wadi Rum - Lawrence of Arabia bron

Jordaniës hoogste berg bevindt zich in Wadi
Rum en dicht bij de grens met Saudi-Arabië.
Javal Um Ad Dami biedt vergezichten van op
ongeveer 1.850 meter hoogte op de top. De
beklimming is, misschien verrassend, niet
zo moeilijk. Hij neemt ongeveer twee uur in
beslag en er komt weinig geklauter aan te
pas. Omwille van de helling dien je toch in
goede conditie te zijn. Vanaf de top zie je
vooral een leeg landschap, maar evengoed
de Golf van Aqaba zo'n 45 kilometer verder.
De geologie van dit gebied is adembenemend en de rit naar de berg is op zich al de
moeite waard.

Deze aangename korte trektocht vanaf de
parking in het dorp van Wadi Rum voert je
naar de bron die T.E. Lawrence effectief
bezocht (niet hetzelfde als de "Lawrence
Spring" ten zuiden van het dorp. Geplaveide
treden in de bergwand helpen je de bron te
bereiken en aan de top van het pad ligt een
picknickplek. Deze route brengt je ook langs
de tempel van de Nabateeërs, die je kan
bezoeken. Eens je de bron bereikt hebt, volg
je het pad verder langs het water om van een
mooi uitzicht te genieten.
Goed om weten
- Wadi Rum ligt zo'n 60 kilometer van Aqaba
- Voor het bewandelen van de paden in het
Wadi Rum Reservaat heb je steeds een
toegangsticket nodig
- Wadi Rum Dorp ligt eveneens binnen het
reservaat, zo'n zeven kilometer verwijderd
van het bezoekerscentrum.

Goed om weten
- je kan parkeren aan de voet van de berg
- 4x4-aandrijving is noodzakelijk. Trektochtorganisatoren kunnen een wagen voor je
regelen.
- Er zijn geen faciliteiten nabij het pad, zorg
dus dat je alles dat je nodig hebt, bij je
draagt.
- Hou rekening met de hitte!
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PETRA
De Nabateeêrstad Petra ligt in het hart van de afgeleden Sharabergen, maar was ooit een vitaal deel
van een grote handelsroute die het oude Mesopotamië ver Egypte verbond. De Nabatese handelaars
kenden een gouden perioden en bouwden een stenen stad met rijkelijk versierde façades. Met haar
steeds veranderende kleuren blijft Petra tot op vandaag een magische plek. De Nabateeêrs waren
trouwens niet alleen in hun appreciatie voor Petra's locatie. Op de site bevinden zich ook interessante
Romeinse en Byzantijnse ruïnes.
Je kan een aangename dag doorbrengen in Petra of
naar twee van haar hoogste punten klimmen, de Hoge
Offerplaats of het Klooster.
Beide zijn gemakkelijk toegankelijk als je een
degelijke conditie hebt en bieden geweldige
vergezichten.
Wadi Turkmaniyyeh en Wadi Muaysreh ash-Shargiyyeh
in het noorden bieden een veelheid aan prachtig
uitgesneden façades. In het mooie en onbedorven
zuiden van Petra bieden bergen en valleien wandelmogelijkheden voor de
IHet landschap is spectaculair, gevarieerd en
bedolven onder de bergpassen met vergezichten over
Wadi Araba, watervallen en Petra, hoofdstad van de
Nabatese Arabieren en een van de meest bekende
archeologische sites ter wereld.
Het wereldwonder Petra, op zo'n 120 kilometer ten
noorden van Aqaba, is ongetwijfeld Jordanië's
grootste schat en toeristenattractie, bezocht door
toeristen van over heel de wereld.
Het is niet geweten wanneer Petra juist gebouwd
werd, maar de stad kende een bloei als hoofdstad van
het rijk der Nabateeërs vanaf de eerste eeuw v.C. en
werd rijk dankzij de handel in wierook, mirre en
kruiden.

Petra werd tijdens een groot evenement op 7 july
2007 in POrtugal erkend als een van de Zeven
Nieuwe Wereldwonders.

Informatie is verkrijgbaar bij het Petra Visitors'
Centre. Hier kan je ook een gids huren en een
paarden(kar)trektocht regelen. Je kan er ook
reisgidsen kopen.
Dagelijks geopend van 7u. tot 20u.
Tel: +962 (0)3 215 6044
Fax: +962 (0)3 215 6029
Website: www.visitpetra.jo

Petra ging later deel uitmaken van het Romeinse Rijk
en kende een verdere groei tot een grote aardbeving
in 363 n.C. een groot deel van de stad vernietigde.
De aardbeving in combinatie met veranderende
handelsroutes leidden tot de neergang van de stad,
die uiteindelijk verlaten werd. Tegen het midden van
de 7e eeuw was Petra grotendeels verlaten, behalve
door lokale bedoeïenen. Op 6 december 1985 werd
Petra erkend als Werelderfgoedsite.
De stad werd door Smithsonian Magazine ook gekozen
als een van de 28 plekken die je zeker moet bezoeken
voor je sterft.
In 1812 vertrok een Zwitserse avonturier
genaamd Johannes Burckhardt op een reis om
Petra te "herontdekken". Hij verkleedde zich als
Arabier en overtuigde zijn bedoeïenengids om
hem naar de verloren stad te brengen. Hierna
groeide de bekendheid van Petra in het Westen
als fascinerende en mooie oude stad en ging de
plek steeds meer bezoekers aantrekken.
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PETRA
DE GESCHIEDENIS VAN DE NABATEEËRS
De Nabateeërs, een Arabische stam, kwamen voor het eerst voor in de zesde eeuw v.C. in de woestijn
ten oosten van Jordanië. Ze kwamen uit de zuidoostelijke regio van het Arabische Schiereiland en
vestigden zich eerst in Petra. Vandaar breidden ze hun terrein uit tot de Horan en Levant om uiteindelijk Bosra als hun hoofdstad te benoemen.
Volgens historische documenten waren ze afstammelingen van de zoon van Ismail bin Ibrahim. Ismail
had twaalf zonen die een stam vormden en waarvan de meesten in Najad gevestigd waren. De vader
van de Nabateeërs verbleef op Mount Shammar maar werd gedwongen van Ashurbanipal naar Wad Araba
tussen de Dode Zee en Aqaba te trekken. In de vierde eeuw v.C. leefden de Nabateeërs als nomaden in
tenten, spraken ze Arabisch, dronken ze wijn en hadden ze geen interesse in landbouw, maar tegen
de tweede eeuw v.C. hadden ze zich ontwikkeld tot een georganiseerde maatschappij.
De Griekse historicus Herodotus verwijst naar de geschiedenis van de Nabateeërs in zijn geschriften.
Daarin komen ze voor het eerst voor al biddend tot Oratol in 312 v.C. Naarmate de Nabateeërs macht
en rijkdom verwierven, trokken ze de aandacht van hun buren in het noorden. De Seleucidische koning
Antigonus, aan de macht gekomen toen Alexander's rijk verdeeld raakte, viel Petra in 312 v.C. aan.
Zijn leger ondervind weinig weerstand en plunderde de stad. De buit was echter zo groot, dat ze hen
belemmerde op hun tocht terug naar het noorden en de Nabateeërs toeliet de Seleuciden in de woestijn te overwinnen. De Nabateeërs zouden echter een goede relatie hebben willen bewaren met de
Seleuciden om hun handelsambities veilig te stellen. Doorheen een groot deel van de derde eeuw
v.C.strijdden de Ptolemies en de Seleuciden om de controle over Jordanië. In 198 v.C. werden de
Seleuciden de uiteindelijke overwinnaars. De Nabateeërs werden tijdens deze periode zo goed als
ongemoeid en onafhankelijk gelaten.
Hoewel de Nabateeêrs zich verzetten tegen een militaire verovering, werden ze sterk beïnvloed door
de Hellenistische cultuur van hun buren. Die invloed is te zijn in Nabatese kunst en architectuur, zeker
ten tijde van de noordelijke uitbreiding van hun rijk richting Syrië, rond 150 v.C. De groeiende economische en politieke macht van de Nabateeërs begon de Romeinen zorgen te baren en in 65 v.C. trokken de
Romeinen Damascus binnen en bevalen ze de Nabateeërs er hun troepen terug te trekken. Twee jaar
later stuurde Pompei een troepenmacht naar Petra om de stad te verzwakken. De Nabatese koning
Aretas III versloeg de Romeinen of betaalde een som om de vrede te bewaren.
De moord op Julius Caesar in 44 v.C. luidde een periode van relatieve anarchie in voor de Romeinen in
Jordanië en de Parthische koningen van Perzië en Mesopotamië maakten hier gebruik van om aan te
vallen. De Nabateeêrs maakten de fout de zijde van de Parthen te kiezen en nadat deze laatsten
verslagen waren, moest Petra hulde betuigen aan Rome door middel van betalingen. Petra werd twee
maal binnen gevallen door de Romeinse vazallenkoning Herod de Grote toen de stad betalingsachterstand opliep. Bij de tweede aanval, in 31 v.C. , nam Herod de controle over een groot stuk terrein van
de Nabateeërs, inclusief de lucratieve noordelijke handelsroutes naar Syrië.
Desalniettemin kenden de Nabateeërs nog een tijdland een bloeiperiode. Koning Aretas IV die regeerde
van 9 v.C tot 40 n.C. stichtte een reeks nederzettingen langs karavaanroutes om zo de winstgevende
wierookhandel te ontwikkelen. De Nabateeërs waren zich bewust van de macht van Rome en sloten
een bondgenootschap om samen de Joodse opstand van 70 te onderdrukken. Het was echter slechts
een kwestie van tijd voor Nabateeë onder Romeinse heerschappij zou vallen. De laatste Nabatese
monarch, Rabbel II, sloot een deal met de Romeinen die inhield dat indien ze Nabateeë tijdens zijn
leven niet zouden binnenvallen, ze het and mochten intrekken na zijn dood. Toen hij in 106 stief,
eisten de Romeinen het Nabatese koninkrijk op en hernoemde ze het tot Arabia Petrea. De stad Petra
werd heringericht volgens Romeinse ontwerpen en een periode van relatieve vooruitgang brak aan
onder de Pax Romana.
De Nabateeërs profiteerden een tijdje van hun opname in de handelsroutes van het Romeinse Nabije
Oosten en op haar hoogtepunt woonden er in Petra wel 20.000 tot 30.000 mensen. Handel drijven werd
echter minder winstgevend voor de Nabateeërs toen de handelsroutes herleid werden naar Palmyra in
Syrië en de zeeroute rond het Arabische Schiereiland uitgebreid werd. Ergens inde vierde eeuw verlieten de Nabateeërs hun hoofdstad Petra. Niemand weet juist waarom. Het lijkt erop dat hun vertrek
georganiseerd en ongehaast gebeurde, want slechts enkele zilvermunten en andere waardevolle
spullen werden in Petra terug gevonden.
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INTERESSANTE PLEKKEN IN PETRA
Bab Al Siq
"Bab Al Siq" is Arabisch voor "poort tot de Siq". Je ziet
er drie massieve Djinnblokken, vierkante monumenten uit rotssteen gehouwen. Verder vind je er de
Obelisktombe die door de Nabateeërs in de eerste
eeuw v.C. uitgehouwen werd. Boven de tombe liggen
vier piramiden ("nafesh"), alsook een nichte met een
beeld in bas-reliëf dat een symbolische representatie
vormt van de vijf mensen die er begraven liggen. Er
onder ligt het Triclinium, een bankethal. In de klif
aan de overzijde is een inscriptie in het Nabatees en
het Grieks uitgehouwen die verwijst naar een
begrafenismonument. De inscriptie door Abdomanchos geeft aan dat de tombe voor hem en zijn familie
gebruikt is, waarschijnlijk onder de heerschappij van
Malichus (40-70 n.C.)

De Dam

De regering liet de dam in 1964 renoveren volgens de
wijze waarop ze oorspronkelijk gebouwd was door de
Nabateeërs. Deze dam diende om Petra te beschermen tegen overstromingen tijdens seizoensregens
van de bergen en heuvels in de vallei.
De dam beschermde de hoofdstad door waterstromen
naar een tunnel te leiden, die later de naam "Donkere
Tunnel" kreeg. Het succes van de dam toont aan hoe
slim en modern de infrastructuur van de Nabateeërs
was.

De Siq

De Siq is de oude hoofdtoegang van Petra. Ze begint
aan de dam en eindigt aan de Schatkamer en de
andere zijde van de kluis, een in twee gespleten rots
van zo'n 1.200 meter lang, 3 tot 12 meter breed en
z'n 80 meter hoog. De meeste steen van de Siq is
natuurlijk, terwijl een ander deel door de Nabateeërs
uitgehouwen werd. Sommige delen van de Siq werden
versierd met Nabatese sculpturen waarvan de
meesten goden voorstelden. Er wordt aangenomen
dat godenbeelden dicht bij en zelfs naast de kanalen
geplaatst werden omwille van het Nabatese geloof
dat water heilig is.
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De Schatkamer (Al Khazna)
Als je de Siq door bent, kom je uit op de meest fantastische façade: de Schatkamer of "Al Khazna". Deze is
bijna 40 meter hoog en versierd met complexe
Korinthische kapitalen, friezen, figuren en meer. De
Schatkamer is gekroond met een begrafenisurne die
volgens de lokale legende de schat van een farao
bevat. Hoewel de oorspronkelijke functie van de
Schatkamer nog steeds een mysterie is, werd de
kamer waarschijnlijk gebouwd in de eerste eeuw v.C.
Ze bestaat uit twee verdiepingen met een breedte
van 25,30 meter en een hoogte van 39,1 meter en
bevat drie kamers. De uitgebreid uitgehouwen façade
getuigt van de Nabatese ingenieurskunde.

De straat van façades
Deze naam werd gegeven aan een rij monumentale
Nabatese tombes uitgehouwen uit de zuiderse klif die
voorbij de Schatkamer en tegenover de buitensiq ligt.
Wanneer je de Schatkamer voorbij bent wordt de Siq
gradueel breder om zo in een open ruimte over te
gaan. Aan beide zijden vind je een aantal Nabatese
burial interfaces versierd met slijpstenen en andere
dingen. In sommige gevallen werden deze interfaces
vernietigd door natuurlijke krachten. Er wordt
aangenomen dat deze interfaces een soort prinsen of
belangrijke officieren vertegenwoordigen.

Hoge Offerplaats
De stijle, half uurlange klim van het theater naar de
Hoge Offerplaats op de top van de Attuf Ridge is de
moeite waard. Paden en treden die deel uitmaakten
van de oorspronkelijke Nabatese processieweg leiden
omhoog via spectaculaire berguitzichten tot de
lange, vlakke top bereikt wordt.
Meteen als je de top bereikt, vallen twee zeven
meterhoge rotsobelisken op. Deze zijn gemaakt door
het oppervlak van de berg weg te kerven tot enkel
deze twee obelisken overbleven, een enorme onderneming. De obelisken staan zo'n 30 meter uit elkaar op
een lijn van oost naar west en stellen waarschijnlijk
twee belangrijke Nabatese goden voor, Dushara en
Al-Uzza. Aan de overzijde van de geul ligt de Hoge
Offerplaats, de best bewaarde van al zulke heilige
plekken uit de oude wereld. Vanaf hier zie je ook het
stadscentrum.
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Het Theater
Het theater is uitgehouwen in de rots aan de voet van
de Hoge Offerplaats en bestaat uit drie rijen zitplaatsen die van elkaar gescheiden zijn door doorgangen.
Zeven trappen leidden 4.000 toeschouwers naar hun
plekken.

De Urnetombe (Het Hof)
De naam van de Urnetombe is gebaseerd op de kruik
die het fronton kroont. Het werd waarschijnlijk
gebouwd rond 70 n.C en wordt voorgegaan door een
diepe hof met colonnades aan beide zijden. Hoog in
de façade zijn drie niches uitgehouwen die naar
kleine begraafkamers leiden. Deze werden echter in
447 aangepast om als Byzantijnse kerk te dienen.

De Zijden Tombe
Noordelijk aan de Urnetombe staat een toren die teruggaat
tot de eerste helft van de eerste eeuw n.C. De interface is
10,8 meter breed en 19 meter lang met een deur in het
midden en vier kolommen. De naam komt van de rijke kleur
van de zandsteen. Het is dan ook een van de meest
dramatisch gekleurde tombes in Petra.

De Korinthische Tombe
De Korinthische tombe, die achter de Zijden Tombe ligt,
werd gebouwd tussen 40 en 70. De façade is 27,55 meter
breed en 26 meter hoog. Ze heeft vier waterbassins vooraan
en aan de zijkanten die gebruikt werden voor reinigingsrituelen. Binnen in de tombe bevinden zich vier kamers.

De Paleistombe
Noordelijk van de Korinthische tombe ligt de 49 meter brede
en 46 meter hoge Paleistombe. Het onderste deel bestaat
uit 12 versierde kolommen en vier poorten. Boven de
drempel liggen liggen 18 pilaren.
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De Sextius Florentinus Tombe
Noordoostelijk van het paleis ligt de begraafplaats
van Sextus Florentius met Latijnse inscripie.
Florentinus was gouverneur van de Arabsiche Staat
rond 129 n.C. De interface bestaat uit een structuur
met twee verdiepingen van 37,10 meter breed en
9,16 meter hoog.

Het Nymphaeum
Het Nymphaeum ligt aan het begin van de straat met
kolommen, aan de rechterkant. Het is een halfronde
publieke fontein nabij de kruising van Wadi Musa en
Wadi al-Mataha. Zes Nabatese kolommen versieren de
façade.

De Kolommenstraat
The street represents an original Nabataean
creation, later refurbished during the period of
Roman occupation. The street was rebuilt in 106 BC
with a width of 6 meters . The excavation fossil
indicates that there was an older road with 1-2 floor
building, lying on its side.At the end of the road lies
the triple gate, which leads to the Temple of Qasr
Al-Bint.

De Grote Tempel
Het Grote Tempelcomplex is een van de belangrijkste
archeologische en architecturale onderdelen van
centraal Petra. Sinds 1993 doen archeologen van
Brown University er opgravingen. Hun onderzoek
wordt uitgevoerd onder toezicht van het Departement van Antiquiteiten van Jordanië.
Met zijn rood-en-witte buitenkant, creëerde de
Grote Tempel waarschijnlijk een dramatisch effect in
haar rozerode omgeving. De stijl en kwaliteit van de
complexe bloemenfriezen en lijmstenen kapitalen
met acanthusmotief suggereren dat dit heiligdom
gebouwd werd aan het einde van de eerste eeuw v.C.
door de Nabateeërs die zo hun eigen tradities met de
klassieke geest combineerden.
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De Kerk
Petra's hoofdkerk is de tweede kerk in Petra, nadat
de Urnetombe in 446 tot kerk werd omgevormd. Ze
bestaat uit een kerkgebouw 28 meter lange gangen,
een tuin, de
------------------------------- De
kerkvloer bestaat uit mozaïeken in de noordelijke en
zuidelijke galerieën en marmer in de oostelijke hal,
gecombineerd met een mozaïek van geometrische
vormen en dierenvormen. De westelijke hal toont
mozaïeken die de goden van zee en land en de vier
seizoenen voorstellen, alsook drie absiden met drie
overeenkomstige ingangen.
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De Tempel van Qasr Al-Bint
In de late jaren vijftig startte de British School of
Archaeology in Jeruzakem met opgravingen en restauraties aan Qasr al-Bint. Vandaag worden deze nog
steeds uitgevoerd door het Departement van
Antiquiteiten in Jordanië. Qasr al-Bint was opmerkelijk
omwillen van het pleisterwerk, zowel interieur als
exterieur, dat ashlar courses, reliëfpanelen en
plantenpatronen voorstelde. Een marmeren lambrisering van 70 cm hoog bedekte de binnenmuur. De tempel
werd gebouwd in de tweede helft van de eerste eeuw
v.C. en hergebruikt door de Romeinen in de tweede
eeuw n.C. Aan het einde van de derde eeuw n.C. werd
het monument geplunderd en opzettelijk in brand
gestoken, voor het in 363 n.C. ook nog eens getroffen werd door een aardbeving. -----------

ound
f
n
o
i
t
nsla
not tra

Het Klooster
Het Klooster is 47 meter breed en 48,3 meter hoog.
Het werd gebouwd naar het model van de Khazna
maar in dit geval zijn de bas-reliëfs vervangen door
niches waar beelden in stonden. Een zuilengang
vertrekt vanaf de façade en het interieur biedt plek
aan tweede zijbanken en een altaar tegen de
achterse muur. Het Klooster werd gebruikt als
biclinium voor bijeenkomsten van religieuze
verenigingen. Het gaat terug tot de vroege tweede
eeuw n.C. en de heerschappij van Koning Rabel II. De
hal werd later hergebruikt als Christelijke kapel en
kruisen werden in de achterste muur gekerfd,
vandaar de naam "Klooster" ("Dayr" in het Arabisch).
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HISTORISCHE PLEKKEN NABIJ PETRA
Het Neolithische dorp Beidha
Beidha zou bewoond zijn geweest van 7200 v.C. tot
6500 v.C., wat het een van de eerste nederzettingen
in de geschiedenis maakt. Rond 6500 v.C. vernietigde
een brand de nederzetting, waarna die heropgebouwd
werd. Na de reconstructie leefden er slechts kort
mensen, voor ze definitief verlaten werd. Resten van
huizen en een muur zijn nog steeds zichtbaar. Dit zijn
overblijfselen van een van de eerste overgangperiodes
van semigevestigde nomaden naar gevestigde
dorpsbewoners en de start van een agrarische
economie. Op de Beidha Neolithische site zie je
wetenschappelijke reconstructies van hoe de
nederzetting eruit gezien zou kunnen hebben. Diane
Kirkbride deed er opgravingen in de jaren 1950 en 1960 die je nu kan bezoeken in het beschermde
gebied van het Petra Archeological Park. Deze site is de thuis van een van de oudste nederzettingen in
Jordanië. Tijdens de periode van deze nederzetting wooden jagers en verzamelaars afhankelijk van het
seizoen in dit vruchtbaar en afgeschermde gebied. Tijdens de Neolithische periode, tussen 8330 en
7000 v.C., bezette een permanent dorp van boeren Beidha. Ze bedreven er landbouw en hioelden er
schapen en geiten.

Siq al-Barid
Siq al-Barid is beter bekend als "Klein Petra". Het ligt
op tien minuten rijden ten noorden van Petra en kan
bereikt worden via een smalle opening zoals de Siq,
maar veel smaller. De toegang is gratis.
Siq al-Barid zou een belangrijke buitenwijk van Petra
geweest zijn waar veel religieuze activiteiten
plaatsvonden, zoals het Feest van de Drank, wanneer
de koning vand e Nabateeërs feestelijkheden
organiseerde en drank aan zijn gasten aanbood. Er is
ook een monument met de resten van een door de
Nabateeërs geschilderde fresco die wijnranken
uitbeeldt, wat bevestigd dat er in Beidha wijn verbouwd werd. Het Nabatese irrigatiesysteem dat water
verdeelde via lange kanalen, uit de rotsen gehouwen reservoirs en dammen, getuigt van sterke
ingenieurskunde.

Aaron's Tomb
It is believed that Moses' brother Aaron died and was
buried in the Petra area and a white-domed mosque,
built in the 14th century, commemorates this. It
stands atop Aaron's Mountain (Jabal Harun), which is
the highest peak in the area at 1350 meters above sea
level. It has long been a place of pilgrimage for the
locals, and is worth a trip if you have an extra day in
Petra.
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MEER DINGEN OM TE DOEN IN PETRA
Klim naar de Hoge Offerplaats of het
Klooster

A HIKE NOT TO MISS

Beiden zijn gemakkelijk bereikbaar als je tamelijk fit
bent en bieden mooie vergezichten. De klim naar de
Hoge Offerplaats duurt zo'n 30-40 minuten. De klim
naar het Klooster is tamelijk zwaar, maar nadien
wordt je beloond met fantastische uitzichten op het
bassin van Petra en Wadi Araba.

Petra Klooster tot Klein Petra

Wandel door de valleien rond Petra
In Wadi Turkmaniyyeh en Wadi Muaysreh ash-Shargiyyeh in het noorden vind je een overvloed aan
uitgehouwen façades. De façade van de Turkmaniyyehtombe heeft de langst gekende inscriptie in de
Nabatese taal.

Nadat je naar het Klooster geklommen
bent (dit vereist een stevige trek die je
begint aan het bezoekerscentrum en die
over 730 oude stenen trappen gaat),
kan je verder wandelen naar Klein Petra.
Wandel een uur in de richting van het
kruispunt. Rechts ligt het pad terug
naar de restaurants aan de trappen van
het Klooster en het museum. Links ligt
het pad naar Klein Petra, dat
noordwaarts loopt en vage voertuigsporen volgt. De astand tussen dit kruispunt
en Klein Petra bedraagt zo'n zes kilometer. Klein Petra was een buitenwijk van
Petra? Het pad er naartoe biedt mooie
natuurtaferelen en biedt, dankzij de
ligging in Siq al-Barid (de "Koude Siq")
een pauze van de hitte.
Hoed om weten:
Hoed om weten:
- je moet je eigen vervoer ------ gebruik van een GPS of gids vaanf het
Klooster wordt sterk aanbevolen
- Petra ligt op 128 kilometer rijden van
Aqaba

Geniet van de speciale smaken van de
keuken van Petra
Lokale vrouwen tonen hun kookkunsten en stellen je
voor aan lokale gerechten.
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MUSEA VAN PETRA
De musea van Petra richten zich op de geschiedenis
van Petra en haar stichters, de Nabateeërs, alsook op
de geologie van het gebied. Het Petra Archeological
Museum toont opgegraven objecten uit de
Edomitische, de Nabatese, de Romeinse en de Byzantijnse periode. Het museum werd opgericht in 1994 en
toont meer dan 600 artefacten in drie permanente
tentoonstellingen. Het ligt op 4 kilometer van de
hoofdpoort van Petra.
Op 1 maart 2014 tekenden de Petra Development and
Tourism Region Authority en de Japanese International
Cooperation Agency een overeenkomst om een nieuw
modern museum te bouwen naast het bezoekerscentrum.

EXPOSITIE PETRA
BEZOEKERSCENTRUM
Het bezoekerscentrum van Petra stelt 280 objecten uit
verschillende periodes tentoon. De expo bestaat uit
vijf hallen die de geschiedenis van Petra vertellen en
informatie geven over de Nabateeërs. Over hun
levenswijze, maar ook over de gebruiksvoorwerpen en
beelden die in Petra tijdens archeologische opgravingen ontdekt werden.
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DANA & WADI FEYNAN
DANA BIOSPHERE RESERVE

Dana ligt 150 kilometer van Aaba, in Tafilah, en is
Jordaniës tweede grootste natuurreservaat. Het is 320
m² groot en bestaat uit spectaculaire bergen en wadis
langs de Great Rift Valley. Van hete zandduinen in het
westen tot koele bergtoppen in het oosten is het Dana
Biosphere Reserve de thuis van allerlei dieren. Dergelijke natuurlijke diversiteit is uniek in Jordanië en veel
van de dieren en planten in Dana zijn zeldzaam. Er
werden maar liefst 700 plantensoorten, 190
vogelsoorten, 37 zoogdiersoorten en 36 reptielsoorten
geregistreerd, waarvan er 25 met uitsterven bedreigd
zijn, zoals de zandkat, de Syrische wold en de kleine
torenvalk.
Het spectaculaire landschap van Wadi Feynan in het
westen van het gebied en de gemeenschappen die er
leven, kent een uitzonderlijke geschiedenis. Feynan
kent een van de langste geschiedenissen van menselijke nederzettingen en doet in belang enkel onder voor
Petra. Het is tevens een van de oudste en belangrijkste
centra van koperontginning in de oude wereld en een
van de best bewaarde dankzij het ontbreken van
moderne ontginningen.

A Rummaneh Camp

Het Guesthouse of Dana
Op de rand van de kliffen van Wadi Dana
verenigt dit gasthuis landelijke met meer
moderne architectuurelementen om zo
tot een duidelijk Arabisch karakter te
komen. Guesthouse of Dana biedt een
geweldig uitzicht op het reservaat en
heeft negen kamers met gedeelde
badkamers.

Deze kampsite kijkt uit over de Jordaanse Rit Valley en
is een fantastische plek om het Dana Biosphere
Reserve te verkennen. Je kan er deelnemen aan tal van
trektochten en er zijn tenten, toiletten en eetgelegenheden beschikbaar voor de gasten.
Voor meer informatie, contacteer:
Tel: +962 (0)3 227 0498/7
Website: www.rscn.org.jo

Feynan Ecolodge & Wadi Feynan:

Feynan Ecolodge is de ideale basis om het rijde en
diverse Wady Feynan gebied te verkenen. National
Greophragic verklaarde het een van de 25 beste
ecolodges ter wereld. Deze prijzenwinnende ecolodge
met 26 kamers is dan ook een unieke plek in Jordanië.
Compleet afgelegen, genereert de lodge haalt de
lodget het grootste deel van zijn energiebnodigdheden
uit de zon en gebruikt de plek 's nachts kaarsen en
sterrenlicht.
Feynan biedt een ruime keuze aan authentieke en
unieke ervaringen gelinkt aan natuur, geschiedenis en
cultuur. Je kan gaan trekken,canyoneeren, mountain
biken, sterrenstaren, kooklessen nemen en ervaringen
opndoen met bedoeïenen.
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Voor meer informatie over Feynan Eco
Lodge en reservaties, contacteer:
Tel: +962 (0)6 464 5580
E-mail: reservations.feynan@ecohotels.me
Website: www.ecohotels.me/feynan

SHOBAK 1 KERAK
KASTEEL VAN SHOBAK
Als dramatische locatie doen weinig plekken het
beter dan het Kasteel van Shobak, het eerste
kruisvaarderskasteel in Jordanië dat nog steeds
rechtstaat. Zowel Mamlukse als Ottomaanse heerders
herbouwden het kasteel op verregaande wijze sinds
de tijd van de kruisvaarders. Nu wordt je er warm
verwelkomd door de Ayoubis.

Voor een avontuurlijke ervaring neem je de ondergrondse tunnel die je uit het kasteel voert.

Maak je bezoek aan het Kasteel van Shobak compleet
met een verblijf in het Montreal Hotel.
Tel: +962 (0)3 216 5440
E-mail: info@montrealhotel.jo
Website: www.montrealhotel.jo

Karak
De oude ommuurde stad Karak wordt vermeld in de
Bijbel en ligt langs een karavaanroute die ooit Egypte
met Syrië verbond. De stad was gekend door de
Grieken en de Romeinen en is vandaag een bezoekje
waard om het kruisvaarderskasteel. Dat werd
gebouwd door Baldwin van Jeruzalem in 1142 en kwam
in handen van Saladin's leger in 1188.
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Wadi Ghweir pad naar Feynan

Een adembenemende wandeling vanaf
Shobak

Deze wandeling wordt beschreven als
"mogelijk de mooiste trektocht in
Jordanië. Ze voert door een wadi en
eend rie kilometer lange Siq gevuld met
water. Onderweg zie je tropische flora
en zelfs kikkers en zoetwaterkrabben.
De tocht neemt zo'n acht uur in beslag
voor 15 kilometer en gaat over
uitdagend terrein om je uiteindelijk
naar de Feynan Eco Lodge te voeren.
Of je kan er ook voor kiezen een tent op
te zetten langs het pad. Aan het einde
van de tocht wandel je langs de ruïnens
van Feynan en een klein dorpje.
De Feynan Eco Lodge is een van de 25
beste eco lodge ter wereld volgens
National Geographic Traveler Magazine.

Goed om weten:
- gebruik van een gids of gps is aanbevolgen
- het pad loopt rechtdoor. Denk dus
even na over je vervoer. De beste optie
is om in Feynan te parkeren en je aan
het begin van het pad te laten
afzetten.
- de start van het pad ligt zo'n 170 van
Aaba. Rijd eerst richting het Kasteel van
Shobak en van daar naar de stad
Mansura (maar sla rechtsaf voor je de
stad bereikt).
- als je toch je wagen aan Ghuweir wil
achterlaten, kan dat. Laat dan best
een briefje achter je ruit achter waar
op staat dat je de tocht aan het maken
bent (om de Toeristenpolitie gerust te
stellen).

DE DODE ZEE EN OMGEVING

DE DODE ZEE
Float in the Dead Sea, the lowest and most
mineral-rich body of water on earth. The density of the
water allows swimmers to float easily on the surface.

Herod de Grote genoot 2000 jaar
geleden al van de Ma'in Hete Bronnen En
jij kan ook vandaag nog van deze
mineraalrijke wateren genieten. De
aanpalende spa biedt tal van behandelingen, zoals Dode Zee modderwrappings,
massages en schoonheidsbehandelingen.

Mujib Nature Reserve
Het laagst gelegen natuurreservaat ter wereld ligt aan
de Dode Zee en is de thuis van tal van dieren. De Royal
Society for the Conservation of Nature (RSCN) leidt er
een succesvol steenbokkweekprogramma.

Maakt je bezoek aan de Dode Zee af by Bethany Beyond
the Jordan, nu aancaard als de doopsite van Jezus
Christus en toegevoegd aan UNESCO's Werelderfgoedlijst
in juli 2015.
Bethany Beyond the Jordan is rijk aan Byzantijnse
archeologische sites, inclusief doopvijvers, kerken en
het Rhotoriusklooster met zijn mozaïekenvloer. Het is
mogelijk ter plekke gedoopt te worden.

Verlies jezelf in het mozaïekenwonder
van Madaba
Deze stad kent een lange geschiedenis,
met een bloeiperiode tijdens de Byzantijnse tijd. Mis de St. Georgekerk met haar
unieke mozaïeken map van Bijbels
Palestina zeker niet.

Negen kilometer van Madaba ligt Mount
Nebo met de Moses Memorial Church en
eveneens een mooie mozaïekenvloer,
alsook een prachtig uitzicht op de Dode
Zee, Jeruzalem en Jericho.
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GOED OM WETEN

Reizen in Aqaba

Basic Arabic

Taxis-Aqaba beschikt over tal van taxi's voorzien van
airconditioning en meters. Minibusjes rijden lokaal rond
en je vindt ook tal van autoverhuurbedrijven in Aqaba.

Hallo – marhaba
Alsjeblieft – law samaht
Dankje – shukran
Graag gedaan – afwan
Hoe gaat het (tegen een man/vrouw) –
keefak/keefik
Hoe heet je (tegen een man/vrouw) –
shu ismak/shu ismik
Mijn naam is – ismi
Laat maar – malish
Excuseer me – afwan
Waar – wayn
Hoeveel – adesh
Heeft u/Heb je – andak
Links – shmal
Rechts – yamin
Rechtdoor – dughri
Nummers
Nul – sifr
Een – wahad
Twee – ithnayn
Drie – thalatheh
Vier – arbaa
Vijf – khamseh
Zes – sitteh
Seven – sabaa
Acht – thamanyeh
Negen – tisaa
Tien – ashra
Twentig – eshreen
Dertig – thalatheen
Veertig – arbaeen
Vijftig – khamseen
Honderd – miyyeh

Taal

Arabisch is de nationale taal, Engels wordt op veel
plekken gesproken.

Klimaat

Aqaba kent een warm en droog klimaat het hele jaar
door. De gemiddelde dagelijkse maximumtemperaturen hangen rond 38°C in de zomer en 20°C in de
winter.

Zakenuren

De meeste regeringsdiensten zijn open van zondag tot
en met donderdag van 8u. tot 15u.
De meeste winkels en wisselkantoren zijn open van 8u.
tot 22u.

Gezondheid en ziekenhuizen
Aqaba beschikt over tal van goed voorziene apotheken
en de apothekers spreken meestal goed Engels. Er zijn
ook drie moderne, geod voorziene ziekenhuizen:
Aqaba Modern Hospital +962 (0)3 201 6677/201 6688
Islamic
Hospital
+962
(0)3
201
8444
Princess Hashim Bin Abdullah II Hospital +962 (0)3
2092030

Dress code

Aqaba is een vakantiebestemming. De dress code is
casual maar zwemkledij en andere onthullende kledij
draag je best enkel op het strand.

Munteenheid en omwisseling

Geld kan gemakkelijk omgewisseld worden bij banken
en wisselkantoren. Het tarief voor de Jordaanse dinar
ligt vast op USD 1,4 voor JD 1. De dinar deelt zich in
1.000 fils of 100 piastres.
Banken zijn geopend van zondag tot en met donderdag
van 8u.30 tot 15u. Wisselkantoren zijn in het algemeen
de hele dag open. De bekende kredietkaarten worden
op de meeste plaatsen aanvaard.

Fooi geven

Veel restaurants voegen tien procent toe aan de
rekening voor dienstverlening, maar een kleine fooi is
prima wanneer je vindt dat de bediening goed was. Het
is ook gebruikelijk om hotelpersoneel een fooi te
geven.
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