De uitdaging

JORDANIE

VAN DODE ZEE NAAR RODE ZEE

Deze uitdaging voert ons op de mountainbike door Jordanië, van de Dode Zee naar de
Rode Zee, via een uitgekiende route, langs uitgelezen landschappen en unieke historische
sites. Geknipt voor fitte fietsers, die openstaan voor monumentale landschappen en
geïnteresseerd in een stukje (gewijde) geschiedenis. In een spirit van “Bible meets Indiana
Jones meets Lawrence of A rabia”.

Highlights
•
•
•

•

•
•

Uitdagende beklimming vanuit het diepste punt ter aarde, de Dode Zee (op -400 m!)
naar een Kruisvaarderskasteel gelegen op 900 m hoogte.
Doortocht door een van Jordaniës langste canyons naar het bergplateau van Dana,
met prachtige uitzichten op de Wadi A raba woestijn diep beneden.
Petra, de uit de roze rotsen gehouwen stad, onsterfelijk gemaakt door de scènes uit
Indiana Jones en de Last Crusade. We beperken ons niet tot een gewoon bezoek,
maar klimmen – te voet – naar de hoogste top uit de omgeving. Inspannend, ja,
maar panorama verzekerd. Climb that Mountain!
Grandeur van de woestijnlandschappen van de Wadi Rum, eens de uitvalsbasis van
Lawrence of Arabia. We zijn er te gast in een woestijnkamp bij de Bedoeïenen, en
genieten van een traditionele Jordaanse maaltijd onder een sterrenhemel van
Duizend-en-Eén nacht.
We bedwingen de hoogste berg van Jordanië en kijken uit over de uitgestrektheid
van Saoedie-Arabië.
We ronden af in schoonheid : Een scheut luxe in een topverblijf met afscheidsdiner
aan de Rode Zee.

Voor wie
•
•

•

Deze uitdaging richt zich op de geoefende fietser, die gewend is een aantal keer per
week te fietsen en fietstochten tussen 60 en 90 km aankan. Op een aantal dagen
zijn er pittige beklimmingen. We rijden in totaal 355 km, gespreid over 5 fietsdagen.
Het mountainbike parcours is uitdagend door de dagelijks te overwinnen
hoogtemeters, vooral in de eerste drie dagen, maar niet technisch. Veelal volgen we
rustige verharde wegen. In de woestijn zijn er een aantal kortere stukken door mul
zand.
Er is een volgwagen die de groep permanent volgt. Indien nodig kunnen de
moeilijkste beklimmingen vanuit dit voertuig gevolgd worden.

Van dag tot dag
Dag 1 – Vertrekpunt Dode Zee

900 m. Als het kruisvaarderskasteel van Karak in zicht is kunnen we weer ademhalen. Oef!
Bezoek aan de burcht en verblijf in een eenvoudig hotel.
A fstand : 89 km – Klimmen : 1890 m – Dalen : 550 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Dag 3 – Door de canyon

We doorkruisen het Jordaans Oostelijk Plateau voor we afdalen in de spectaculaire Al
Hassa Canyon. Een pittige lange beklimming brengt ons weer boven. We verblijven in het
traditionele bergdorpje Dana. We logeren in een eenvoudig, maar prachtig gelegen kamp,
met verbluffende uitzichten over het Dana Biosphere reservaat.
Transfer van de luchthaven van A mman naar het laagste punt op aarde, de Dode Zee.
Verblijf in een comfortabel strandhotel met prachtig uitzicht. Een moment om nog even tot
rust te komen voor de inspanningen van de volgende dagen. Neem je favoriete boek en
laat je drijven op het intens zoute water, of smeer je in met de geneeskrachtige modder.
Avondbriefing over het avontuur dat ons te wachten staat.

A fstand : 87 km – Klimmen : 1830 m – Dalen : 1750 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Dag 4: Op naar Petra!

Maaltijden inbegrepen : Diner

Dag 2 - De kruisvaarders roepen

Vanuit Dana zetten we koers naar de Shobak-burcht, een ander kruisvaarderskasteel. Van
hieruit klimmen we naar een mooie off-road piste met spectaculaire zichten op de Wadi
A raba woestijn. We dalen af naar Petra, de legendarische rotsstad, ons doel voor vandaag.
De volgende twee nachten verblijven we even buiten Wadi Musa, in een tot comfortabel
hotel omgebouwd bedoeïendorp. Sfeer verzekerd.
A fstand : 69 km – Klimmen : 1435 m – Dalen : 1670 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Het echte werk begint! We rijden een heel eind langs de kust van de Dode Zee, voor we de
beklimming aanvatten van -400 m naar zeeniveau en uiteindelijk het Oostelijk plateau op

Dag 5 – Op naar de top!

Vandaag ruilen we onze fiets voor wandelschoenen. Onze gids neemt ons op sleeptouw
langs de Schatkamer en andere prachtige Nabateese monumenten. Stilaan laten we de
andere toeristen achter ons en beginnen onze beklimming naar de top van Jbel Harun
(1270m), de berg van A äron, broer van Mozes. We worden stil van de prachtige uitzichten.
Climb that Mountain met een spirituele toets.
A fstand : 20 km – Klimmen : 500 m – Dalen : 500 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Dag 6 – Wadi Rum - In de sporen van Lawrence of Arabia

Na een korte transfer naar Rajif, fietsen we op een route die voorheen door
kameelkaravanen gebruikt werd. Door verbluffende woestijnlandschappen komen we aan
in Wadi Rum, met zijn kleurrijke zandstenen bergen. In het hart van het Wadi Rum
reservaat verblijven we in ons eigen Bedoeiënenkamp, waar we genieten van een
spectaculaire zonsondergang, een traditioneel feestmaal en duizend en één sterren.
Lawrence of Arabia had het goed gezien…
A fstand : 91 km – Klimmen : 600 m – Dalen : 1160 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Dag 7 – Van het Dak van Jordanië naar ons doel : de Rode Zee

Dag 8: Bye bye challenge

Meer uitzonderlijke panorama’s op het programma vandaag. Moeizaam het spoor zoekend
door het mulle zand brengt de jeep ons naar de voet van Jebel Um Adaami, Jordaniës
hoogste top (1830m). Alle toeristen hebben we ondertussen ver achter ons gelaten. Een
authentieke woestijnervaring! Een korte niet te moeilijke klim brengt ons naar het dak van
Jordanië, waar de woestijnbergen van Saoedie-A rabië aan onze voeten liggen. Climb that
Mountain ten voeten uit.
Na de lunch terug in ons tentenkamp, vatten we het laatste stuk van onze Dood naar Rood
uitdaging aan. Tussen de zandsteen bergen zoeken we onze weg uit de Wadi Rum. We
bereiken Aqaba aan de Rode Zee, waar we in een luxueus verblijf het stof van ons
afspoelen en – trots op onszelf - van een welverdiend galadiner genieten.
A fstand : 52 km – Klimmen : 95 m – Dalen : 1160 m.
Maaltijden inbegrepen : Ontbijt, Lunch, Diner

Na het ontbijt nemen we afscheid van de Rode Zee en rijden terug naar de luchthaven van
Amman voor de terugvlucht.
Maaltijden inbegrepen : ontbijt.

Proficiat, je bent nu een volleerde Climb that Mountain challenger.
Op naar een nieuwe uitdaging?

Prijs en Periode

Tot slot

Periode :
10 oktober – 17 oktober 2015 (7 overnachtingen)
9 april – 16 april 2016 (7 overnachtingen)

Climb that Mountain werkt voor de praktische organisatie nauw samen met Hola Pola bvba,
Beeklaan 13, 2550 Kontich (licentie 7109).
Hola Pola bvba organiseert onder de naam Prins van Hola Pola avontuurlijke reizen voor
gezinnen met kinderen.

Prijs :
2.099 EUR (voor groep van 8 personen)
- Groep 6-7 personen : + 100 EUR
- Groep 4-5 personen : + 300 EUR

Meer info?
Bel ons gerust op +32 (0) 478 52 99 96
of mail naar info@climbthatmountain.be

Opties
Climb that Mountain kan zorgen voor een aantal dagen verlengd verblijf in Aqaba. Je kan er
de wonderlijke onderwaterwereld en koraalriffen van de Rode Zee al snorkelend of
duikend verkennen. Een aanrader!

In een notendop
Aantal fietsdagen: 5 dagen
Afstand : 388 Km : 30% off-road, 100% met volgwagen
Maximum hoogte: 1700 m
Maximum groepsgrootte: 12 – Minimum : 8 (minder mits prijsaanpassing); Vanaf 4
personen op vrije datum beschikbaar.
Accommodatie: 5 nachten hotel , 2 nachten tentenkamp
Maaltijden : alle maaltijden inclusief , startend met diner op dag 1 tot ontbijt op dag 8.
Moeilijkheidsgraad: challenging, maar volledig ondersteund, dus mogelijkheid om de
moeilijkste stukken met volgwagen te overbruggen.

Wat is inbegrepen
Engels sprekende locale fietsbegeleider
Vaste transfers van luchthaven van
Amman bij het begin en het einde van
de reis
Volgwagen en chauffeur.
Specialist locale gids in Petra
Toegangstickets Karak/Petra/Wadi Rum
Alle accommodatie zoals hierboven
gespecifieerd.
Alle maaltijden zoals in het
dagprogramma beschreven
Water, sappen en snacks tijdens de
fietsritten/voettochten.

Wat is niet inbegrepen
Vluchten naar Jordanië
Reisverzekering
Visum
Fooien
Extra dranken
Fietshuur – beschikbaar voor 135 Euro.
Eenspersoonkamer – beschikbaar mits
supplement.

