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PROGRAMMA 

 

Dag 1  Brussel - Jeddah 

Afspraak op de luchthaven van Zaventem voor vlucht naar Jeddah. Hotel Warwick. 

 

Dag 2  Jeddah - Ta'if 

We beginnen de dag met een wandeling over de Corniche, de moderne boulevard langs de Rode Zee, met z'n 

restaurants, ontspanningsplaatsen en moskeeën en zien er de koning Fahd-fontein, waarvan het water zo'n 

300 meter omhoog spuit. In de historische wijk Al Balad, Unesco-werelderfgoed, bewonderen we de uit 

koraalstenen opgebouwde huizen met hun mooie houten erkers. Het gerestaureerde Nasif-huis, nu een 

museum, herbergt een fraaie collectie Arabische kalligrafieën. We wandelen verder door het oude stadsdeel 

naar de Al Alawi-souq met z'n levendige straatjes en winkeltjes, gevuld met producten als wierook, juwelen, 

koffie...   Op de Bangalla-vismarkt zien we hoe tientallen vissoorten uit de Rode Zee uitgestald liggen te 

wachten op een koper. Rit naar Ta'if. Hotel Boudl. (O-M-A)   

 

Dag 3  Ta'if - Medina 

Vanuit Taif zetten we na het ontbijt koers naar het noorden en bereiken nog voor de middag de 

indrukwekkende Al Wahbah-krater, gelegen aan de rand van het Harrat Kishb-basaltplateau. Deze krater 

ontstond doordat heet magma in contact kwam met een ondergronds waterreservoir. Hierdoor werden 

gassen gevormd waarvan de druk op zeker ogenblik zo groot werd dat er een enorme explosie ontstond die 

de reusachtige krater vorm gaf. De Al Wahbah-krater heeft een doorsnede van maar liefst twee kilometer en 

een diepte van meer dan tweehonder meter. De bodem van de krater is bedekt met een laag grijswit 

sodiumfosfaat, wat het uitzicht van bovenaf nog specialer maakt. We nemen ruimschoots de tijd om van 

deze prachtige plek te genieten en rijden daarna verder naar de stad Medina. Hotel Le Meridien. (O-M-A) 

 

Dag 4  Medina - Al Ula 

Helaas is het oude centrum van de heilige stad Medina verboden terrein voor niet-moslims. We verlaten na 

het ontbijt meteen de stad. Via de eeuwenoude AL Bint-dam rijden we naar het vulkanisch veld Harrat 

Khaybar, zonder twijfel een der indrukwekkendste stukjes natuur van Saoedi-Arabië. Hier komen we terecht 

in een bijna buitenaards landschap van witte kraters en lavavelden die schril contrasteren met gitzwarte 

lavastromen en vulkanen. We nemen uitgebreid de tijd voor een verkenning van dit bijzondere gebied en zien 

er ook een aantal eeuwenoude stenen structuren waarvan de oorsprong de archeologen nog steeds voor een 

raadsel stelt. We rijden verder naar Al Ula, de bakermat van twee oude Arabische koninkrijken die heersten 

over het noordwesten van het Arabische schiereiland. Sahary Desert Camp. (O-M-A) 

 

Dag 5  Al Ula 

We beginnen de dag met een wandeling over de lokale markt en bezoeken daarna de spookstad Al Ula, een 

traditionele Arabische nederzetting die verlaten werd in de 20ste eeuw en sindsdien overgeleverd is aan de 

tand des tijds. Een wandeling door de smalle straatjes met lemen huizen voert ons terug in de tijd en laat een 

bevreemdende indruk na. Vervolgens rijden we naar de zogenaamde 'Olifantenrots' en verkennen daarna de 

ruïnes van Dedan, voormalige hoofdstad van het Dedanitische en later het Lihyanitische koninkrijk. We 

bekijken er onder meer de in de rode rotsen uitgehouwen rotsgraven. De tocht gaat verder naar de Jabal 



Ikmah, waar er honderden inscripties terug te vinden zijn op de rotswanden, voornamelijk uit de Dedanitische 

en Lihyanitische periodes. (O-M-A) 

 

Dag 6  Al Ula - Tabuk 

Hegra werd als eerste plaats in het land opgenomen op de Unesco-werelderfgoedlijst en is wellicht de meest 

iconische archeologische site van Saoedi-Arabië. De stad werd gesticht door de Nabateeërs, een van 

oorsprong Arabisch nomadenvolk dat grote rijkdom verwierf door de wierookhandel. De Nabateeërs zijn 

vooral gekend omwille van de stad Petra - in Jordanië - met z'n indrukwekkende rotsgraven. Ook in Hegra 

werden monumentale rotsgraven uitgehouwen in reusachtige rotsblokken in de woestijn. We besteden de 

ganse voormiddag aan de ontdekking van deze graven en nemen ook een kijkje bij het treinstation dat de 

Osmanen hier in de 19de eeuw bouwden op de spoorlijn van Damascus naar Medina. Rit naar Tabuk en halte 

bij het fort van Al-Moadham. Hotel Banan. (O-M-A) 

   

Dag 7  Tabuk 

Bezoek aan het Hijaz-station nu omgevormd tot museum. Daguitstap naar de Wadi Al Disah, de 'Vallei van 

de Palmbomen'. Gelegen zo'n anderhalf uur rijden ten zuiden van Tabuk, is dit zonder twijfel een van de meest 

pittoreske valleien van het land. De vallei is zo'n 15 kilometer lang en is afgeboord met hoge rode 

rotsformaties die op bepaalde plaatsen tot wel 500 meter hoog zijn. De vallei zelf is een groene oase, dankzij 

verschillende bronnen die er ontspringen. We maken een ontspannende wandeling in deze schitterende 

omgeving en genieten hierbij met volle teugen van de overweldigende uitzichten. In de vallei zijn hier en daar 

nog sporen terug te vinden van de Nabateïsche beschaving. Terugkeer naar Tabuk waar we nog een kijkje 

nemen in het stadscentrum en een bezoek brengen aan het fort. (O-M-A) 

 

Dag 8  Tabuk 

Veel reizigers kennen de Wadi Rum in Jordanië, maar weinigen weten dat deze woestijn met z'n 

adembenemende landschappen slechts een deel is van een groter geheel dat zich tot ver in Saoedi-Arabië 

uitstrekt. Jibal betekent 'geheel van bergen' en dat is precies wat we vandaag te zien zullen krijgen tijdens 

een daguitstap met terreinwagens (3 personen per wagen) naar Jibal Hisma: een uitgestrekt 

woestijnlandschap bezaaid met duizenden kleinere en grotere rotsformaties. Hier en daar ontdekken we ook 

oude inscripties op de rotsen, in Kufisch, Thamudisch en Nabateïsch schrift. Terugkeer naar Tabuk in de 

latere namiddag. (O-M-A) 

 

Dag 9  Tabuk - Riyadh 

Ochtendvlucht naar Riyadh, de hoofdstad van het Saoedische koninkrijk. In de namiddag rijden we naar de 

Jebel Fihrayn, beter gekend als de 'Rand van de Wereld'. Miljoenen jaren geleden ontstond hier door een 

botsing van tectonische platen een scherpe breuklijn en verrees uit de vlakte een steile rotswand van zo'n 

300 meter hoog. Vanop de spectaculaire uitkijkpunten kijken we uit over een schier eindeloos 

woestijnlandschap en wanen we ons aan de rand van de wereld. Op weg naar ons hotel stoppen we bij het 

Kingdom Centre, met z'n 302 meter een der hoogste gebouwen van het land. Vanop de zogenaamde Sky 

Bridge genieten we van een schitterend uitzicht over de lichtjes van de stad.  Al Mashreq Boutique Hotel. (O-

M-A) 

 

Dag 10  Riyadh 

Stadsbezoek aan Riyadh. We verkennen de moderne stad. We eindigen ons bezoek aan Saoedi-Arabië in de 

geboorteplaats van het huidige koninkrijk. Nu gelegen in de buitenwijken van Riyadh, maar eeuwenlang een 

stad op zich, was Diriyah ooit een levendige woestijnstad met adobe huizen, paleizen en moskeeën. Het is 

van hier uit dat de Saoedi-dynastie de macht verwierf over het land en de eerste hoofdstukken schreef in de 

geschiedenis van de moderne staat Saoedi-Arabië. Er is een gigantisch restauratieproject aan de gang dat 

de bedoeling heeft de historische overblijfselen zoveel mogelijk in hun oude glorie te herstellen. Door de 

restauratiewerken kan het zijn dat Diriyah slechts beperkt kan bezocht worden. (O-M-A) 

 

Dag 11  Riyadh - Brussel 

Vroeg uit de veren voor vlucht naar Brussel. 

 



 
 

 

Inbegrepen in de prijzen 

In het programma vermelde vluchten 

Luchthaventaksen, brandstoftoeslagen en veiligheidstaksen zoals gekend op 1 november 2022 

Overnachtingen in de vermelde hotels (of gelijkwaardig) op basis van kamer en ontbijt 

Vermelde middag- en avondmalen (M=middagmaal, A=avondmaal) 

In het programma vermelde bezoeken en activiteiten 

Diensten van een Nederlandstalige Dromen-reisleider/gids 

Diensten van lokale Engelssprekende gidsen 

Transport ter plaatse 

Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en hotelkruiers 

 

Niet inbegrepen in de prijzen 

Annulerings-, reisbijstand- en bagageverzekering 

Vrijblijvende fooi voor reisleider 

Visum voor Saudi-Arabië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


