Dagsprogram - Jordans
højdepunkter
Dag 1 København – Amman

Afrejse fra København og ankomst til Amman. Vi får en fornemmelse af byen inden vi indkvarterer os på
vores hotel og skal på en lille gå tur inden vi spiser vores første middag på lokal restaurant. Her vil vores
ekspertrejseleder fortælle om regionen og om rejsen.
Dag 2 Amman - Jerash

Tidligt op og med bus til Jerash hvor vi skal besøge en af de bedst bevarede romerske provinsbyer i verden.
Byens velstand baserede sig dels på landbrug dels på handel med nabatæerne, og byen betragtes da også
som en af de mest velstående provinsbyer i det romerske imperium. Der er mange ting at se og vores guide
fortæller den imponerende historie, og der er god tid til også på egen hånd at opleve dette imponerende
område. Måske vil du sætte dig på marmorstenene i det gamle teater og nyde udsigten over det meget
velbevarede romerske teater.
Ud på eftermiddagen kører vi atter retur til Amman og på vejen besøger vi Jabal al-Qal'a, citadellet. Resten
af eftermiddagen vil der være lejlighed til gå rundt og nyde indtrykkene i suq’en, og nyde Amman på egen
hånd eller sammen med guiden.
Dag 3 Amman – Petra

Vi forlader hotellet kl. 10 for at tage til det sydlige Jordan.
Turens første stop er Mount Nebo, hvor sagnet siger, at Moses døde efter han havde set Det Hellige Land.
Fra bjergets top er der et fantastisk view over Jordan-dalen og Vestbredden, hvor man tydeligt i det fjerne
kan se Jericho og byportene til Jerusalem. Patrick Lorien vil her fortælle om de centrale problemer som
gennem årtier har præget området.
Efter besøget på Mt Nebo tager vi til den kristne by, Madaba, hvor vi besøger kirken, der indeholder et
fragmenteret mosaikgulv fra det 6. århundrede. Mosaikken forestiller Palæstina med en række præcise
stedangivelser. Vi spiser frokost i Madaba inden vi fortsætter ad den gamle silkevej, der tidligere forbandt
Aqaba i Syd med Damaskus i Syrien i nord.
Vi ankommer til vores hotel i Petra ved aftenstid og kan evt. slappe af med en drink på hotellets tagterrasse.
Dag 4 Petra

Vi forlader hotellet efter vores morgenbuffet og går de få hundrede meter til indgangen til den gamle by,
Petra. Her kan man efter eget ønske ride på hesteryg til den smalle kløft, der er indgangen til den hellige by.
Petra var for mere end 2000 år siden Nabatæernes hellige by og er i dag en af verdens 7 vidundere.
Vi går nu gennem den naturligt formede kløft, der snor sig og skaber et magisk landskab. På vejen får vi en
ide om nabatæernes forestillingsverden og hvordan byen, der venter for enden af kløften, var organiseret.
For enden af kløften åbner sig et betagende syn, hvor den berømte tempelportal, hugget ind i klippen toner
frem. Men Petra er andet end denne berømte indgang. Vi skal på opdagelse i dette enorme område og se
templer, gamle bade og ikke mindst de enorme kongegrave, hugget ind i klipperne. Det er vores lokale
jordanske guide der vil stå for guidningen i Petra.
Vi spiser frokost i Petra og kan om eftermiddagen opleve ruinerne i det tempo man har lyst og energi til (vi
anbefaler områdets muligheder). Resten af dagen er sat af til eget program. Der er mulighed for at
tage tilbage til hotellet og måske senere på dagen gense tempelbyen.
Dag 5 Petra

Dagen er sat af til at opleve Petra i sit eget tempo og sammen med gruppen.
Dag 6 Petra – Wadi Rum - Det døde Hav

Vi står op ved solopgang, hvor der kaldes til den første af dagens fem bønner. Der er i sig selv en betagende
oplevelse. Vi tager afsked med vores hotel i Petra og tager syd på til det store ørkenområde, Wadi Rum. Her
bliver vi hentet i jeeps, der tager os gennem et stykke af dette fascinerende landskab, der blandt andet
kendes fra filmen om Lawrence of Arabia, der under Første Verdenskrig førte sine tropper gennem Wadi
Rum mod Aqaba.
Vi bruger dagen i dette utrolige landskab, hvor der er muligheder for at se beduiner med deres kameler gå
gennem ørkenen.
Vi forlader det sydlige Jordan og kører til Det Døde Hav, hvor vi indkvarterer os på et dejligt hotel, bygget i
traditionel jordansk stil og med udsigt over Det Døde Hav.
Dag 7 Det døde Hav

Dagen er til fri disposition, bla. til at bade i Det Døde Hav og til at nyde hotellets faciliteter med smukke
haver, rislende vandløb og adskillige swimmingpools. Hertil kommer muligheden for (mod lokal betaling) at
nyde hotellets fantastisk luksuriøse spa-område med swimmingpools og bassiner med dødehavsvand og
mulighed for massage.
Dag 7 Aqaba – Det døde Hav

Vi forlader Aqaba og tager til det store ørkenområde, Wadi Rum. Her bliver vi hentet i jeeps, der tager os
gennem et stykke af dette fascinerende landskab, der blandt andet kendes fra filmen om Lawrence of Arabia,
der under Første Verdenskrig førte sine tropper gennem Wadi Rum mod Aqaba. Vi tager en let
ørkenvandring ved Wadi Mujib for at nyde naturen.
Efter frokost fortsætter vi mod Det Døde Hav, hvor vi ankommer til sidst på eftermiddagen. Her vil du få
mulighed for at bade og slappe af.
Dag 8 Det døde Hav – Amman - København

Vi tager afsked med Det Døde Hav og kører til lufthavnen i Amman, hvor vi med en enkelt mellemlanding
flyver retur til København.

Prisinformation
Max. deltagere: 12
Prisen gælder pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg enkeltværelse: 1.400 kr. pr. person.

Inkluderet i prisen
Prisen gælder pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg enkeltværelse: 1.400 kr. pr. person.

- fly København – Amman - København. Vi flyver typisk med Austrian Airlines eller Turkish Airlines.
- gode hotelle med morgenmad
- kørsel i bus med air condition
- lokal, engelsktalende lokalguide på hele rejsen
- de i programmet nævnte punkter inkl. evt. entré

Prisen inkluderer ikke

- drikkepenge til guide og chauffører
- måltider ikke inkluderet i rejsen, beregn ca. 100 kr per dag.
- visum fås ved ankomst og koster 300 kr (betales inden rejsen)
Praktiske oplysninger
Fly: På denne rejse benytter vi fortrinsvis Austrian Airlines eller Turkish Airlines med et enkelt stop.
Hotel: På denne rejse bruger vi gode turistklasse hoteller - se hotelklassificering
Vejret: Temperaturerne i marts er ca. 15-20 grader, dog kræver det en trøje om aftenen.

I september gennemsnitstemperatur på ca. 20 grader.
Visum: Der kræves visum til Jordan, som vi sørger for. Det er dog ikke indeholdt i rejsens pris.
Du skal sammen med din rejsebestilling sørge for at sende os kopi af dit pas, der skal være gyldigt
senest 6 måneder efter endt rejse. På baggrund af denne kopi sørger vi for visum til dig. Visum udstedes
ved ankomsten til Jordan.
Du skal ikke foretage dig noget mht. visumproceduren medmindre vi giver besked herom.

