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Formaliteiten voor Belgische staatsburgers
Internationale reispas, geldig tot minstens 6 
maanden na uw terugreis.

Land Visa
Oman betalend in België  

of bij aankomst
De Verenigde 
Arabische Emiraten

gratis bij aankomst

Jordanië gratis bij aankomst
Oezbekistan betalend in België

Voor de prijstabellen, de gedetailleerde 
programma’s, de inbegrepen in de prijs, 
de te voorziene kosten, de algemene reis-
voorwaarden van de geschillencommissie 
reizen en de bijzondere reisvoorwaarden 
van 7PLUS Touroperator Belgium en andere 
praktische informatie, gelieve onze website 
te raadplegen : www.7plus.be

7PLUS, wie zijn wij?
We zijn een team van professionals die reeds 25 jaar haar 
expertise ten dienst stelt om uw droomreizen waar te maken.

Het is met veel passie en creativiteit dat we onze beste 
adressen met u delen om zo kwalitatieve programma’s voor 
te stellen.

Gepassioneerd door culturele reizen, in groep of privé op 
maat gemaakt, 7plus past constant zijn programma’s aan, om 
uw wensen van jaar tot jaar te vervullen.

Neem de tijd om de schatten, gebruiken, cultuur en 
menselijke warmte van de bestemmingen die we u aanbieden 
te ontdekken.

Onze brochure kan u alvast een idee geven en inspireren 
maar wij adviseren u om onze website www.7plus.be 
te raadplegen om al onze gedetailleerde programma’s te 
ontdekken en meer informatie te vinden over onze diverse 
bestemmingen.

Maak je gelukkig, laat jezelf leiden en kom terug met 
duizenden herinneringen.
Het 7PLUS team

REISVERZEKERING  
Staat u op het punt een reis te boeken? Vergeet dan zeker 
geen reisverzekering te nemen ! Met Touring reisverzekering* 
bent u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en 
zorgeloos van uw langverwachte vakantie kan genieten. Kies 
de formulie die het best bij u past: 

Annuleringsverzekering en reiscompensatie*:  
(4,7% van het totale bedrag van de reis)
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. 
Touring helpt u onder andere bij een overlijden, ernstige 
ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of zelfs een tweede zit.

Global Protect*:  
(5,7% van het totale bedrag van de reis)
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de 
reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand 
aan personen (met onbeperkte terugbetaling van medische 
kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

*  De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België, 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015.  
Bovenvermelde prijzen en voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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GOED OM WETEN 
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen en documenten.  
Gelieve deze aandachtig te lezen.

Privéreizen

Een reis op individuele basis alleen voor u. Wij voorzien een  
privéwagen of minibus (aangepast aan het aantal deelnemers) met 
chauffeur en lokale privégidsen. Onze prijzen zijn gebaseerd op 
minimum 2 personen. 

Verzekerde afreizen
Reizen op basis van een internationaal gezelschap. Op basis  
van minimum 2 personen. De lokale gidsen zijn Franssprekend of 
Engelssprekend.

À-la-cartereizen
In samenwerking met uw reisagent bieden wij u de moge- 
lijkheid om uw reis op maat uit te werken.

Drinkgeld
Fooien zijn inherent aan alle reizen voor de lokale gidsen, chauf-
feurs, bagagedragers en anderen.

Hotels
De aangeduide sterren in onze programma’s zijn steeds gebaseerd 
op plaatselijke normen. De 4* hotels kunnen vergeleken worden 
met een 3* hotel volgens Europese normen. Hetzelfde geldt voor 
een 5* hotel dat in Europa overeenkomt met een 4* hotel. Behalve 
voor de 5* hotels die deel uitmaken van een internationale keten, 
wat echte 5* hotels zijn. Bij de triple kamers is het derde bed een 
opklapbed. In de meeste hotels is een check-in voorzien rond 14u 
en een check-out rond 11u.
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Oman
DE PARELS VAN OMAN
8 dagen / 6 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Maalti jden volgens programma

Oman… laat u betoveren door deze prachti ge bestemming met zijn 
adembenemende landschappen, machti ge vesti gingen maar eveneens 
door zijn hartelijke bevolking en boeiende cultuur.

1. Brussel – Muscat
Vluchten naar Muscat met tussenlanding. 
Aankomst ’s avonds, formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel.

2. Muscat – Barkha – Nakhl – Al Hazm – 
Muscat 
Vertrek naar de regio van Bati nah en halte in 
het dorp Barkha waar we een vismarkt ont-
dekken. Verder naar Nakhl en bezoek aan het 
fort. In de namiddag, vertrek naar Al Hazm 
en bezoek aan het militaire fort. Terug naar 
Muscat. 

3. Muscat 
Ontdekking van de grote moskee van Sultan 
Qaboos, een echt architecturaal meesterwerk. 
Verder naar de traditi onele markt van Mutt rah 
en bezoek aan het Bait Al Zubair Museum. 
Fotostop aan het Al Alam Paleis en haar 2 
Portugese Forten Jalali en Mirani. Op het 
einde van de dag vertrek voor een 2 uur 
durende cruise om de strandpromenade van 
Muscat te bewonderen.

4. Muscat – Jabrin – Al Hamra – Djebel 
Shams – Nizwa 
Vertrek naar Nizwa met onderweg bezoek aan 
het kasteel van Jabrin. We rijden verder naar 
Al Hamra voor het bezoek van Bait Al Safah. 
Rit per 4X4 naar Djebel Shams om er de grote 
canyon van Oman te ontdekken. In de namid-
dag, verder naar Nizwa en wandeling door de 
soek. 

5. Nizwa – Sinaw – Al Mansfah – Wahiba 
Sands 
Bezoek aan de soek van Sinaw en aan een 
lokaal huis waar we samen met de familie 
een huisgemaakte lunch zullen nutti  gen. Ver-
volgens bezoek aan de ruïnes van de oude 
Mercanti ele gemeenschap van Al Mansfah. 
Verder naar Wahiba Sands en transfer per 4x4 
naar het tentenkamp.

6. Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – 
Sur/Ras al Jinz (schildpadden) 
Na het ontbijt, vertrek per 4x4 naar Wadi Bani 
Khalid, gekend voor zijn terrasculturen. Verder 
naar Sur en bezoek aan een dhow werf. In de 
vooravond, bezoek aan Ras Al Jinz, broed-
plaats van de schildpadden.

7. Sur – Wadi Tiwi – Bimah Sinkhole – Muscat 
Stadsrondrit van Sur, de belangrijkste stad 
van de Oostkust en verder naar de Wadi Tiwi. 
Na het middagmaal, vertrek naar Muscat met 
onderweg een stop in Bimah Sinkhole, een 
kloof gelegen aan de kust met een diameter 
van 100 m en gevuld met zeewater. Verder via 
de Omaanse kustlijn naar Muscat. ’s Avonds 
transfer naar de luchthaven.

8. Muscat – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 12/04/20

€ 1.855
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
maalti jden volgens programma – toegangs-
gelden en bezoeken – lokaal Engelssprekende 
gids

Mogelijke pré-extensie of verlenging 
(prijzen en programma’s op 
aanvraag)
• Musandam & Kasab 
• Salalah

OMAN

OMAN

Al Hamra

Jabrin

Nizwa
Wadi Tiwi

Bimah

Sur

Wadi 
Bani 

Khalid
Wahiba Sands

Djebel Shams
Al Hazm

Ras
Al Jinz

OMAN

Muscat

Barkha

Nakhl
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Oman &  De Emiraten
DE PARELS VAN OMAN & EMIRATEN
13 dagen / 11 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Maalti jden volgens programma

Oman, een land van handel, wierook, kruiden,… gecombineerd met de Emiraten, 
met hun levendige cultuur waar verleden en heden hand in hand gaan.
1. Brussel – Muscat
Vluchten naar Muscat met tussenlanding. 
Aankomst ’s avonds, formaliteiten, onthaal en 
transfer naar het hotel.
2. Muscat – Barkha – Nakhl – Al Hazm – Muscat 
Vertrek naar de regio van Bati nah en halte in het 
dorp Barkha waar we een vismarkt ontdekken. 
Verder naar Nakhl en bezoek aan het fort. In de 
namiddag, vertrek naar Al Hazm. 
3. Muscat 
Ontdekking van de grote moskee van Sultan 
Qaboos, een echt architecturaal meesterwerk. 
Verder naar de traditi onele markt van Mutt rah en 
bezoek aan het Bait Al Zubair Museum. Fotos-
top aan het Al Alam Paleis en haar 2 Portugese 
Forten Jalali en Mirani. Op het einde van de dag 
vertrek voor een 2 uur durende cruise om de 
strandpromenade van Muscat te bewonderen.
4. Muscat – Jabrin – Al Hamra – Djebel Shams – 
Nizwa 
Vertrek naar Nizwa met onderweg bezoek aan 
het kasteel van Jabrin. We rijden verder naar Al 
Hamra voor het bezoek van Bait Al Safah. Rit per 
4x4 naar Djebel Shams om er de grote canyon 
van Oman te ontdekken. In de namiddag, verder 
naar Nizwa en wandeling door de soek. 
5. Nizwa – Sinaw – Al Mansfah – Wahiba Sands 
Bezoek aan de soek van Sinaw en aan een lokaal 
huis waar we samen met de familie een huisge-
maakte lunch zullen nutti  gen. Vervolgens be-
zoek aan de ruïnes van de oude Mercanti ele ge-
meenschap van Al Mansfah. Verder naar Wahiba 
Sands en transfer per 4x4 naar het tentenkamp.  
6. Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Sur / Ras 
al Jinz (schildpadden) 
Na het ontbijt, vertrek per 4x4 naar Wadi Bani 
Khalid, gekend voor zijn terrasculturen. Verder 
naar Sur en bezoek aan een dhow werf. In de 
vooravond, bezoek aan Ras Al Jinz, broedplaats 
van de schildpadden.
7. Sur – Wadi Tiwi – Bimah Sinkhole – Muscat
Stadsrondrit van Sur en verder naar de Wadi Tiwi. 
Vertrek naar Muscat met onderweg een stop in 

Bimah Sinkhole, een kloof van 100 m gevuld met 
zeewater. Verder via de Omaanse kustlijn naar 
Muscat. ’s Avonds transfer naar de luchthaven 
en vlucht naar Dubai. Aankomst, formaliteiten, 
onthaal en transfer.
8. Dubai 
Bezoek aan het Oude Dubai met fotostop aan de 
Jumeirah moskee. Ontdekking van Bastakya, be-
zoek aan het museum en de Al Fahidi burcht. We 
gaan door de Creek per motorboot en wande-
ling doorheen de goud- en specerijen soek. In de 
namiddag, bezoek aan de Burj Khalifa en wande-
ling doorheen de Dubai Mall. Verder langs de weg 
van Jumeirah naar Palm Island en terugkeer per 
monorail. ’s Avonds transfer voor het avondmaal 
aan boord van een ‘dhow’, in de ‘Dubai Marina’.
9. Dubai (bezoek aan Sharjah mogelijk)
Vrije voormiddag of bezoek aan Sharjah (te reser-
veren bij inschrijving en ter plaatse te betalen).
In de vroege namiddag, vertrek op safari per 4x4 
en ’s avonds barbecue met Oosterse dansen.
10. Dubai – Abu Dhabi – Dubai
Vertrek naar Abu Dhabi en bezoek aan de mos-
kee van Sjeik Zayed, de buitenkant van het paleis 
van Al Husn en rit voorbij het Emirates Palace. 
Verder naar het eiland Saadyat en bezoek aan het 
Louvre (30 min. - zonder gids). Terug naar Dubai. 
’s Avonds mogelijkheid om deel te nemen aan de 
3 fonteinen voorstelling. 
11. Dubai – Al Ain – Dubai
Rit naar Al Ain, werelderfgoed van de UNESCO. 
Ontdekking van de typische kamelenmarkt. Ver-
der bezoek aan de Qasr AlMuwaiji fort, reeds 
gerestaureerd. Bezoek aan het museum en het 
oude fort Al Jahili. Wandeling doorheen de pal-
mentuin en ontdekking van het paleis van Sjeik 
Zayed Bin Sultan Al Nahyan. Terug naar Dubai.  
12. Dubai
Vrije dag (check out om 11u). In de late namid-
dag, afspraak aan het hotel en transfer naar de 
luchthaven.
13. Dubai – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Verzekerde afreis
van 12/04/20

€ 2.925
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
maalti jden volgens programma – toegangs-
gelden en bezoeken – lokaal Engelssprekende 
gids

Mogelijke Pré-extensie en 
verlengingen (prijzen en 
programma’s op aanvraag):
• Musandam & Kasab
• Salalah

OMAN

Abu 
Dhabi

Al Ain

OMAN

VERENIGDE 
ARABISCHE EMIRATEN

Dubaï

Al Hamra

Jabrin
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Bimah
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Wadi 
Bani 

Khalid
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Djebel Shams
Al Hazm
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Al Jinz
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Muscat

Barkha

Nakhl
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Beidah

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be

Jordanië
ONTDEKKING VAN JORDANIË 
7 dagen / 6 overnachti ngen • Privéafreis elke dag • Halfpension   

Combinati e van cultuur, ontdekking en ontspanning langs de schatt en van 
Jordanië.

1. Brussel – Amman
Vluchten naar Amman met tussenlanding.

2. Amman –  Jerash – Amman 
Bezoek aan de hoofdstad Amman: het Romeins 
theater, de citadel, het Archeologisch Museum 
en het Folklore Museum. Na het middagmaal, 
bezoek aan Jerash, één van de hoogtepunten 
van Jordanië, een Grieks-Romeins-Byzanti jnse 
site, die opmerkelijk goed bewaard gebleven is. 
Vervolgens terug naar Amman.

3. Amman – Madaba – Nebo – Kerak – Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te sterven. 
Tevens bezoek aan Madaba, waar we een 
mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewonderen 
in de Sint-Jorisbasiliek. Na het middagmaal, 
bezoek aan het fort van Kerak. Aankomst in 
Petra in de vroege avond.

4. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlijke en 
wereldberoemde site te bezoeken. Het waren 
de Nabateeërs, een nomadenvolk dat zich hier 
sti laan permanent vesti gde, die deze prachti ge 
site hebben gesti cht. Het werd een handels-
centrum voor wierook, specerijen en asfalt 
(dat diende voor het balsemen). We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.

5. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum  
In de voormiddag bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn voor een tocht per 4x4 (± 2u) 
en installati e in het tentenkamp voor de 
overnachti ng en een avondmaal onder de ster-
renhemel. 

6. Wadi Rum – Bethanië – Dode Zee 
Verder naar de Dode Zee met onderweg be-
zoek aan Bethanië.  Na het middagmaal, vrije 
ti jd om te genieten van deze binnenzee gelegen 
op ongeveer 400 m onder de zeespiegel en 
met een zo hoog gehalte aan mineralen dat het 
menselijk lichaam blijft  drijven. 

7. Dode Zee – Amman – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Privéafreis elke dag 
van 01/12 tot 20/12/19

€ 1.905
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
halfpension – toegangsgelden en bezoeken – 
Engelssprekende chauff eur en 
Engelssprekende gids voor het bezoek aan 
Jerash en Petra 

Mogelijke extensie (op aanvraag) 
• Jeruzalem en Bethlehem

Amman

Madaba

Bethanië

Kerak

Petra

Wadi Rum

Jerash

Nebo

Dode Zee

JORDANIË
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Jordanië / Egypte
DE WONDEREN VAN HET MIDDEN OOSTEN:  
PETRA EN PYRAMIDEN 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zondag
Maalti jden volgens programma   

Van het Hasjemiti sch koninkrijk tot de Egypti sche dynasti e, laat je 
doordringen tot de eeuwenoude geschiedenis en ontdek de oorsprong van 
onze civilisati e.  

1. Brussel – Amman
Afreis in de loop van de namiddag met 
Egyptair lijnvluchten naar Amman via Caïro. 
Onthaal, formaliteiten en transfer naar het 
hotel. 

2. Amman – Neboberg – Madaba – Shobak – 
Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te sterven.
Tevens bezoek aan Madaba, waar we een 
mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewonderen 
in de Sint-Jorisbasiliek. Verder door naar de 
site van Shobak, met zijn versterkte burcht. 
Aankomst in Petra in de vroege avond.

3. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlijke 
en wereldberoemde site te bezoeken. Het 
waren de Nabateeërs, een nomadenvolk dat 
zich hier sti laan permanent vesti gde, die deze 
prachti ge site hebben gesti cht. We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.

4. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum – 
Amman
In de voormiddag, bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn waar we een tocht maken per 4x4 
(± 2u). Terug naar Amman.

5. Amman – Caïro
Vlucht naar Caïro. Transfer naar het hotel. Vrije 
namiddag en avondmaal.

6. Caïro 
Na het ontbijt, bezoek aan Memphis, ruïnes van 
de hoofdstad van het Oude Rijk. Vervolgens 
bezoek aan Sakkarah, de meest bezochte 
necropool van Egypte. Na het middagmaal, 
bezoek aan de meest bekende site in Egypte, 
het plateau van Gizeh met de drie grote 
Piramiden: Kheops, Khefren en Mykerinos en 
de Sfi nx.

7. Caïro 
Bezoek aan het museum waar de meest 
onschatbare collecti es van de Egypti sche 
Oudheid ondergebracht zijn. In de namiddag 
bezoek aan de Citadel, een immens fort 
dat het werk is van Saladin. We bezoeken 
eveneens de moskee van Sultan Hassan. Terug 
naar het hotel.

8. Caïro – Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Afreis elke zondag
Verzekerde afreis
van 01/12/19

€ 1.730
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
maalti jden volgens programma – toegangs-
gelden en bezoeken – lokaal Franssprekende 
gids in Jordanië en Nederlandssprekende gids 
in Caïro

Amman

Madaba

Shobak

Wadi Rum

Nebo

JORDANIË
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Jordanië
DE NABATEEËRS
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag • Volpension

Jordanië is een land met een rijke duizendjarige geschiedenis en een waaier 
aan beschavingen en traditi es. Het is alti jd een doorgang geweest voor 
veroveraars, nomaden, karavanen en handelaars. 

1. Brussel – Amman
Vluchten naar Amman met tussenlanding.
2. Amman – woesti jnkastelen – Amman 
Bezoek aan de hoofdstad Amman: het Romeins 
theater, de citadel, het Archeologisch Museum
en het Folklore Museum. Na de middag, 
bezoek aan de woesti jnkastelen die vroeger 
gebruikt werden als haltes op de karavaan-
route, handelsposten en verdedigingsroutes. 
Vervolgens terug naar Amman.

3. Amman – Neboberg – Madaba – Shobak – 
Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te sterven. 
Tevens bezoek aan Madaba, waar we een 
mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewonderen 
in de Sint-Jorisbasiliek. Verder door naar de 
site van Shobak, met zijn versterkte burcht 
gebouwd door de kruisvaarders in 1115 op 
een heuvel op 1300 m hoogte. Aankomst in 
Petra in de vroege avond.

4. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlijke en 
wereldberoemde site te bezoeken. Het waren 
de Nabateeërs, een nomadenvolk dat zich hier 
sti laan permanent vesti gde, die deze prachti ge 
site hebben gesti cht. Het werd een handels-
centrum voor wierook, specerijen en asfalt 
(dat diende voor het balsemen). We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.

5. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum 
In de voormiddag, bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn voor een tocht per 4x4 (± 2u) en 
installati e in het tentenkamp voor de over-
nachti ng en een avondmaal onder de sterren-
hemel. 

6. Wadi Rum – Bethanië – Dode Zee – Amman
Verder naar de Dode Zee met onderweg 
bezoek aan Bethanië.  Vervolgens, vrije ti jd 
om te genieten van deze binnenzee gelegen 
op ongeveer 400 m onder de zeespiegel en 
met een zo hoog gehalte aan mineralen dat 
het menselijk lichaam blijft  drijven. Terug naar 
Amman. 

7. Amman – Jerash – Aljoun – Amman  
Bezoek aan Jerash, één van de hoogtepunten 
van Jordanië, een Grieks-Romeins-Byzanti jnse 
site, die opmerkelijk goed bewaard gebleven 
is. Na de middag, bezoek aan de burcht van 
Aljoun uit de 12e eeuw, opgetrokken door de 
Arabieren om zich te beschermen tegen de 
kruisvaarders. 

8. Amman – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel

Afreis elke zaterdag
Verzekerde afreis 
van 01/12/19

€ 1.535
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokaal Franssprekende gids

Mogelijke extensie (op aanvraag) 
• Jeruzalem en Bethlehem

Amman

Madaba

Shobak

Petra
Beidah

Wadi Rum

Jerash

Nebo
Dode Zee

Betanië woesti jnkastelen

JORDANIË

Ajlun
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Shobak

Petra
Beidah

Wadi Rum

Amman

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be

woesti jnkastelenJordanië
DE NABATEEËRS EN DE DODE ZEE 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag
Volpension behalve 1 middagmaal  

Jordanië is een land met een rijke duizendjarige geschiedenis en een waaier 
aan beschavingen en traditi es. Het is alti jd een doorgang geweest voor 
veroveraars, nomaden, karavanen en handelaars. 

1. Brussel – Amman
Vluchten naar Amman met tussenlanding.
2. Amman – woesti jnkastelen – Amman 
Bezoek aan de hoofdstad Amman: het 
Romeins theater, de citadel, het Archeologisch 
Museum en het Folklore Museum. Na de 
middag, bezoek aan de woesti jnkastelen die 
vroeger gebruikt werden als haltes op de 
karavaanroute, handelsposten en verdedigings-
routes. Vervolgens terug naar Amman.

3. Amman – Neboberg – Madaba – Shobak – 
Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te sterven. 
Tevens bezoek aan Madaba, waar we een 
mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewonderen 
in de Sint-Jorisbasiliek. Verder door naar de 
site van Shobak, met zijn versterkte burcht 
gebouwd door de kruisvaarders in 1115 op 
een heuvel op 1300 m hoogte. Aankomst in 
Petra in de vroege avond.

4. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlijke en 
wereldberoemde site te bezoeken. Het waren 
de Nabateeërs, een nomadenvolk dat zich hier 
sti laan permanent vesti gde, die deze prachti ge 
site hebben gesti cht. Het werd een handels-
centrum voor wierook, specerijen en asfalt 
(dat diende voor het balsemen). We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.

5. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum 
In de voormiddag bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn voor een tocht per 4x4 (± 2u) en 
installati e in het tentenkamp voor de over-
nachti ng en een avondmaal onder de sterren-
hemel. 

6. Wadi Rum – Dode Zee  
Verder naar de Dode Zee en vrije ti jd om te 
genieten van deze binnenzee gelegen op 
ongeveer 400 m onder de zeespiegel en met 
een zo hoog gehalte aan mineralen dat het 
menselijk lichaam blijft  drijven. Vrije namiddag. 

7. Dode Zee  
Vrije dag in het hotel.

8. Dode Zee – Brussel
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel 

Afreis elke zaterdag
Verzekerde afreis 
van 01/12/19

€ 1.605
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension behalve 1 middagmaal – 
toegangsgelden en bezoeken – lokaal 
Franssprekende gids

Mogelijke extensie (op aanvraag) 
• Jeruzalem en Bethlehem

Madaba
Nebo

Dode Zee

JORDANIË
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Jordanië
DE SCHATTEN VAN JORDANIE
5 dagen / 4 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zondag • Volpension

De charmes van Jordanië in een notendop met bezoek aan de magische site 
van Petra en overnachti ng in de Wadi Rum woesti jn, een unieke ervaring !

1. Brussel – Amman
Vluchten naar Amman met tussenlanding.
2. Amman – Neboberg – Madaba – Shobak – 
Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te sterven. 
Tevens bezoek aan Madaba, waar we een 
mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewonderen 
in de Sint-Jorisbasiliek. Verder door naar de 
site van Shobak, met zijn versterkte burcht. 
Aankomst in Petra in de vroege avond.
3. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlijke 
en wereldberoemde site te bezoeken. Het 

waren de Nabateeërs, een nomadenvolk dat 
zich hier sti laan permanent vesti gde, die deze 
prachti ge site hebben gesti cht. We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.
4. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum – 
Amman
In de voormiddag bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn waar we een tocht maken per 4x4 
(± 2u). Terug naar Amman. 
5. Amman – Brussel   
Vluchten naar Brussel met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel 

Afreis elke zondag
Verzekerde afreis
van 01/12/19

€ 1.085
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokaal Franssprekende gids

Mogelijke extensie (op aanvraag) 
• Jeruzalem en Bethlehem

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay 5*

Gelegen op 10 minuten van het centrum van 
Aqaba, genesteld in de Tala Bay, beschikt dit 
hotel over 306 kamers, alle met balkon en zicht 
op de bergen. Ze zijn uitgerust met LED TV, 
telefoon, free minibar, free WIFI, faciliteiten 

voor het maken van koffi  e en thee, kluis en een 
badkamer met douche en haardroger. Sport en 
ontspanning: privé strand, lagune zwembad, 
duikcentrum, Kids Club, Spa van 1.200 m² en 
diverse watersporten.

Prijsvoorbeeld :
Prijs per persoon in dubbel

Van 11/11 tot 14/11/19

€450
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Transfers – 3 overnachti ngen in Logies en 
ontbijt

Tala Bay
STRANDVERLENGING
4 dagen / 3 overnachti ngen – Logies en ontbijt 

Amman

Tala Bay

Madaba

Kerak

Shobak

Wadi Rum

Nebo

JORDANIË

Petra
Beidah
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Tachkent

Samarcande

Khiva
Ourgentch

Boukhara

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be

OUZBEKISTAN

Oezbekistan
DE PARELS VAN OEZBEKISTAN
10 dagen / 9 nachten • Verzekerde afreis
Volpension (met uitzondering 1 avondmaal) 

Vele eeuwen lang was Oezbekistan één van de belangrijkste 
handelsknooppunten tussen Oost en West, langs de wereldvermaarde 
Zijderoute. De verleidelijke architectuur van de steden Khiva, Boekhara en 
Samarkand is uniek in de wereld.  

1. Brussel – Tachkent
Vluchten naar Tachkent, met tussenlanding.

2. Tachkent 
Vroege aankomst in Tachkent, onthaal en 
transfer naar het hotel. Vrije voormiddag om 
te acclimati seren. Na het middagmaal, bezoek 
aan de hoofdstad waarvan de belangrijkste 
monumenten uit de 16de eeuw dateren: de 
Koekeldach medersa, Khast Imam plaats, de 
Tilla Cheik moskee… 

3. Tachkent – Oergentch – Khiva   
Ochtendvlucht naar Oergentch en transfer 
naar Khiva. Bezoek aan dit openluchtmuseum 
dat een groot aantal medersa’s en moskeeën 
groepeert. We ontdekken er enkele van, 
zoals de Mohammed-Amin Khan medersa 
en zijn minaret, de Kalta Minor, het fort van 
Kounia-Ark, de moskee Djami met zijn 212 
kolommen in houtsnijwerk. Bezoek aan het 
Pakhlavan-Makhmoed mausoleum en de 
Tach-Khauli harem.  

4. Khiva – Boekhara
Vertrek naar Boekhara door de Kyzyl Koum 
woesti jn en langs de Amou Darya.

5. Boekhara 
Ontdekking van Boekhara, een groot deel 
van de bezoeken gebeurt te voet met onder 
andere: de vesti ng van Ark, het Po-i-Kalon 
geheel met zijn moskeeën, de medersa van Mir 
Arab. Vervolgens bezoek aan het miniaturen 
atelier en avondmaal bij de lokale bevolking.

6. Boekhara – Samarkand 
Vervolg van het bezoek aan Boekhara: het 
Liab-i-Haoez complex, dat bestaat uit de 
medersa’s Nadi-Divan Begui en Koekeldach, 
en de khanaka Nadir-Divan-Beghi; en Tchor 
Minor, een geheel van 4 minarett en. Afreis naar 
Samarkand met de Express trein Afrossiyab.
Transfer naar het hotel.

7. Samarkand 
Bezoek aan de hoofdstad van Tamerlan: het 
Reghistanplein, met de medersa’s van Oeloeg 
Beg, Chir-Dor en Tilla-Kari. Verder bezoek 
aan de Goer Emir en de Bibi Khanum moskee. 
Wandeling in de grote bazaar van Samarkand. 
Typisch Oezbeeks avondmaal bij een lokale 
familie.   

8. Samarkand – Tashkent
Bezoek aan de necropool Chak-i-Zinda en aan 
het astronomisch observatorium van Oeloeg 
Beg. Halte in een traditi onele papierfabriek. 
Afreis naar Tachkent met de Express trein 
Afrossiyab. Transfer naar het hotel.

9. Tashkent
Na het ontbijt, halte aan de Opera en ballet 
Alisher Navoi (aan de buitenkant) et bezoek 
aan het museum van toegepaste Kunsten, de 
plaats van de onafh ankelijkheid en de metro. 
Vrije namiddag. Overnachti ng in het hotel.

10. Tachkent – Brussel
Transfer naar de luchthaven en vluchten naar 
Brussel, met tussenlanding.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel 

Verzekerde afreis
van 15/03/20

€ 3.140
(op basis van minimum 2 personen)

Voor alle data en prijzen, 
zie www.7plus.be

Inbegrepen in de prijs 
Vluchten – taksen – transfers – treinen – 
hotels – volpension (met uitzondering 1 
avondmaal) – toegangsgelden en bezoeken – 
Franssprekende begeleider gids 
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Marokko Armenië | Georgië | Roemenië
Rusland | City trips

Egypte

7PLUS Touroperator NL

Op onze website www.7plus.be vindt u al onze bestemmingen, programma’s, 
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook alle informatie betreffende onze reizen.

Wenst u te reserveren, hebt u meer info nodig of wilt u één van onze andere brochures 
ontdekken? Ga dan zeker langs bĳ  uw favoriete reiskantoor, zĳ  helpen u graag verder.

Volg ons op: 

www.7plus.bewww.7plus.be
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