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Opplev det mangfoldige og særpregede landet Jordan! 
 
Jordan er et land som gir de besøkende en helt spesiell opplevelse! Eller egentlig et stort spekter 

av ganske varierte opplevelse! Med oppstart i Amman som er en storby med både gamle og nye 

bydeler, og som er det politiske og økonomiske senteret i landet,  og som dessuten har et rikt 
kulturtilbud. Dessuten finnes det et vell av historiske og kulturelle minnesmerker i rimelig kort 

avstand fra Amman.  Og når det gjelder historie og kultur, er oldtidsbyen Petra, som for lengst har 

rukket å bli verdensberømt, en helt spesiell opplevelse!  Men, det stopper selvsagt ikke der…  Det 
å flyte rundt i Dødehavet, langt under det som egentlig er havets overflate, er også noe ganske 

spesielt.  Ørkensafari og overnatting i en camp i Wadi Rum, er også noe utenom det vanlige. Så 

da kan det sikkert være greit med noen avslappende dager i ferieparadiset Aqaba som en 
avslutning… 

 
Jordan er i hovedsak et muslimsk land, men også et multikulturelt land der ulike kulturer og 

religioner lever side om side.  Imidlertid innebærer deres kultur noen særtrekk, som at det ikke 

serveres alkohol på lokale restauranter og på hotellene i Amman og Petra, mens det derimot er 
langt mer fleksible regler på turistdestinasjonen Aqaba. Dessuten finnes det rikelig med 

utsalgssteder (butikker) for alkohol, i kort avstand fra hotellene der vi bor, så mulighetene for 

proviantering er mange.  
 

Vi bor på gode hoteller, men ikke luksushoteller, og disse ligger sentralt til, slik at det er lett å 
komme seg rundt på de ulike destinasjonene. Vi har valgt å lege en del dagsutflukter fra Amman, 

slik at vi unngår for mange hotellbytter på turen.  

 
Overnattingen i en camp i Wadi Rum er bekvem, men det skiller seg jo litt ut fra en vanlig 

hotellovernatting, og opplevelsesfaktoren er selvsagt av en helt annen karakter.  Vi benytter lokal 

engelskspråklig guide på hele turen. 
 

 

  



Foreløpig program 
 
Her følger et foreløpig program, med de viktigste høydepunktene på turen. Det tas forbehold om 
justeringer og nødvendige tilpassinger. 

 
 

Dag 1: Fredag 28. oktober 
 

Avreise Oslo kl. 11.20 med Turkish Airlines til Istanbul.  

Vi får noen timer i transitt i Istanbul, som gir tid til litt sightseeing på den nye storflyplassen, litt 
shopping og muligens en matbit. Fly videre til Amman, med ankomst kl. 22.10.  

Vi blir møtt på flyplassen, får hjelp til innreiseregistrering og kjøres så til hotellet for innsjekking.  

Overnatting på Coral Tower Hotel.  
 

 

Dag 2. Lørdag 29. oktober 
 

Frokost på hotellet. 
 

Vi starter programmet litt sent denne dagen, 
siden ankomsten var ganske sent kvelden før. 

Denne dagen blir det en sightseeing i Amman, 
som inkluderer de viktigste severdigheter og 

høydepunkter byen har å tilby, og vi besøker 

både gamlebyen og det moderne West Amman. 
 

Lunch serveres underveis på en lokal restaurant. 

På ettermiddagen, blir det vinsmaking basert på 
lokale viner, ikke langt fra og med gangavstand 

til hotellet. Etter en kort spasertur tilbake, 

serveres det middag på hotellet. 
 

 
Dag 3: Søndag 30. oktober 

 

Frokost på hotellet. 
 

Turen denne dagen er viet til historiske 

festninger i ørkenområdet øst for Amman, som 
utgjør en viktig del av landets kulturarv, og de 

best bevarte av festningsverkene bærer navn 
som Qasr Amra, Qasr Kharaneh og Qasr Al 

Azraq. 

 
Lunch serveres underveis på en lokal 

restaurant.  

 
 

Retur til Amman på tidlig ettermiddagstid, og resten av ettermiddagen og kvelden er til fri 

disposisjon, med middag på egenhånd. 
 

 

  



Dag 4: Mandag 31. oktober 

 
Frokost på hotellet. 
 

Også denne dagen er i stor grad viet kultur og historie. Vi besøker bl.a. Jerash, som er en av de 
best bevarte gresk-romerske byer i Midt-Østen. Her finnes det gater med søyler, Hadrian-porten 

og to romerske teatre er blant attraksjonen vi får se her.  

 
 

Festningen Ajloun ble bygget allerede i 1184 
av en general i hæren til Sultan Saladin.  

 

En av de viktigste oppgavene til dette 
festningsverket var å kontrollere trafikken på 

veien som var forbindelseslinjen mellom 

Damaskus og Egypt. 
 

Lunch underveis på en lokal restaurant.  
 

 

Etter retur til hotellet på litt sen ettermiddagstid, blir det tid til å slappe av litt, før det serveres 
middag på hotellet. 

 

 
 

Dag 5: Tirsdag 1. november 
 

Frokost på hotellet. 
 

Dagens utflukt er viet natur og naturfenomener i Jordan, med spennende variasjoner, og vi må ha 
en litt tidlig start for å få med oss alt. 
 

Vi gjør et stopp i Um Qais, som ligger på et platå med flott utsikt over den nordre delen av Jordan-

dalen og det glitrende blå vannet i Tiberias-sjøen. Etter å ha studert ruinene fra den tidligere 
romerske bosettingen, fortsetter turen videre. Så kjører vi langs Jordan-dalen og Jordan-elven til 

Bethany. Dette er stedet der John the Baptist ifølge det nye testamentet døpte Jesus. 

 
Lunch serveres underveis på en lokal 

restaurant. 
 

Så kommer vi til ett av turens desiderte 
høydepunkter; nemlig Dødehavet, som på det 

meste ligger hele 400 meter under havnivået, 

lavere enn noe annet sted i verden.  
 

Saltinnholdet er 8 ganger høyere enn det som 
er vanlig i andre hav, så det er ikke behov for 

særlige anstrengelser eller svømmetak for å 

holde seg flytende… 
 

Deretter returnerer vi til Amman på litt sen ettermiddagstid, med en kort pause for å ta en rask 

dusj og gjøre seg klar for resten av kvelden. Dagens middag blir på en orientalsk restaurant i 
Amman. 

 



Dag 6: Onsdag 2. november 

 
Frokost på hotellet. Utsjekking fra hotellet og en relativt tidlig bussavgang for å rekke andre 

opplevelser, både underveis og ved ankomst dagens bestemmelsessted. 

 
Første stopp blir i byen Madaba, som særlig er kjent for sin mosaikk, og som ligger vest for 

Dødehavet langs den såkalte Kongeveien. Med en liten kirke som «kronen i juvelen», ligger denne 

historiske byen midt i Jordans mest frodige område. Noe av den flotteste mosaikken er fortsatt 
bevart slik den opprinnelig var lagt, på gulvet i den gresk ortodokse kirken St. George.  

Vel 10 minutter vest for Madaba, finner vi Mount Nebo, med utsikt over Jordan-dalen. Her 
hevdes det at gravstedet til Moses finnes. 

 

 Kerak er nok et stoppested underveis på 
turen, og her finner vi et festningsverk bygget 

av korsfarerne, med underjordiske ganger og 

rom, og hemmelige fluktveier. Med sine tykke 
murer med skyteskår for korsfarernes 

bueskyttere, forsvarte de seg modig i 100 år, 

men likevel til ingen nytte.  
 

På ettermiddagen ankommer vi den 
sagnomsuste byen Petra, med innsjekking på 

Petra Canyon Hotel. Etter å ha sjekket inn og 

fått skiftet og kanskje til og med slappet av litt, 
skal vi igjen oppleve litt genuin kultur. Denne kvelden skal vi få demonstrert og lære litt mer om 

jordansk matkultur, der vi selv deltar i produksjonen av middagen vi skal spise denne kvelden.  

 
 

 
Dag 7: Torsdag 3. november 

 

Frokost på hotellet. 
 

I dag skal vi besøke selve oldtidsbyen Petra, et av de mest fascinerende høydepunktene i Jordan. 

Petra, som inngår i de syv nye undere i verden, imponerer med sin fantastiske arkitektur.  
 

Hele byen ble ikke bygget opp, men er faktisk 
hugget ut i fjellet for ca. 2.000 år siden. 

Utflukten inn i dette historiske mesterverket 

skjer i utgangspunktet til fots, og er på 6-8 
kilometer totalt, men det er også muligheter for 

transport for de som ønsker/trenger det. 

 
Etter den guidede utflukten i det historiske 

Petra, er resten av ettermiddagen til egen 
disposisjon for å utforske det litt mer moderne 

Petra, og det blir lunch på egenhånd.  

 
Middag serveres på hotellet på kvelden. 

 

  



Dag 8: Fredag 4. november 

 
Frokost på hotellet. Utsjekking, før vi fortsetter turen med nye opplevelser. Første stopp er det 

såkalte Little Petra, som nærmest er en forstad til byen med samme navn. 

 
Så går turen inn i ørkenen Wadi Rum. Dette er et 

dalføre med ørkenlandskap, innrammet av fjell i brune 

og røde fargesjatteringer, og her holder beduinene til.  
 

Vi prøver å få lit mer innblikk i deres levesett og 
besøker en beduinfamilie. Lunch underveis og 

innsjekking i campen der vi skal tilbringe natten. Jeep-

safari med lokale beduiner som sjåfører på 
ettermiddagen, der vi utforsker landskapet og håper 

på unike fotomotiver ved solnedgang. 
 

Middag tilberedt på tradisjonelt vis av beduinene 

serveres i campen om kvelden. 
 

 

Dag 9: Lørdag 5. november 
 

Frokost i campen. 
 

Etter en litt avslappende morgenstund, med litt tid til å beundre ørkenlandskapet for siste gang, 
går turen videre til ferieperlen Aqaba ved Rødehavet.  
 

Vi gjør en liten byrundtur for å få litt bedre oversikt over Aqaba, før vi ankommer hotellet.  Lunch 

på egenhånd, før eller etter innsjekking på hotellet. Ettermiddagen til fri disposisjon for å slappe 
av, besøke stranda og bade i Rødehavet, eller for å utforske byen ytterligere.  Middag på hotellet. 

 
 

Dag 10: Søndag 6. november 

 
Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon, med muligheter for aktiviteter på egenhånd eller i 

felles regi. Middag serveres på hotellet når 

det måtte passe for den enkelte. 
 

Dag 11: Mandag 7. november 

 

Frokost på hotellet.  Dagen til egen 
disposisjon for avkobling eller utforsking av 

Aqaba på egenhånd. Middag serveres på 
hotellet når det måtte passe for den enkelte. 
 

Dag 12: Tirsdag 8. november 

 
Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon. 

Utsjekking etter nærmere avtale, men med muligheter for oppbevaring av bagasje og skifting i 

løpet av ettermiddagen/kvelden, eller kanskje for å slappe av litt før hjemturen som skjer om 
natten. Avskjedsmiddag på en orientalsk fiskerestaurant i Aqaba. Avreise fra hotellet rundt 

midnatt. 

 



Dag 13: Onsdag 9. november 

Avgang med Turkish Airlines kl. 03.45. 
Relativt kort transitt i Istanbul, og fly videre til Oslo, med ankomst kl. 10.40.  

 

 
 

Hoteller 

 
Amman: Coral Tower Hotel – www.coral-hansa.com      

Petra: Petra Canyon Hotel - www.petracanyon.com  

Aqaba: Mövenpick Resort - www.movenpick-aqaba.com   

 

 

 

Litt praktisk informasjon 
 
Noen få praktiske detaljer, selv om det vil komme flere i forkant av turen: 

▪ Jordan er et monarki, med en form for parlamentarisk styre. 

▪ Det bor totalt ca. 9 millioner mennesker i landet. 

▪ Islam er den dominerende religionen, og flertallet er Sunni-muslimer. 

▪ Det nasjonale språket er arabisk, men mange behersker også engelsk. 

▪ Den lokale valutaen er dinarer (vi kommer tilbake til kurs nærmere avreise). 

▪ Lokal valuta kan veksles fra € eller $, eller tas ut i minibanker.  

▪ De fleste kredittkort aksepteres for betaling, men sørg for å ha litt kontanter. 

▪ Tips er frivillig, men vanlig på restauranter etc. (anslagsvis inntil 10 %). 

▪ Prisnivået ligger for de fleste varer noe under det norske prisnivået. 

▪ Strømstyrken er 220 volt som i Norge, men støpslene kan variere noe. Stort sett er de som i 

Norge på hotellene, men ta gjerne med et adapter for sikkerhets skyld. 

▪ Vanlig bruk av telefontjenester (samtaler på mobil) er relativt kostbart. 

▪ Internett er ikke like utbredt som i Norge, men finnes på våre hoteller.  

▪ Det er ikke tilrådelig å drikke vann fra springen, så kjøp vann på flaske.  

▪ Toalettforhold og forekomsten av toalettpapir kan variere noe. 

▪ Påkledning i forhold til den lokale kulturen er relativt fleksibelt, men shorts er ikke så vanlig å 

bruke i Amman, men helt greit ellers. Sørg for å dekke knær og skuldre ved besøk i religiøse 

helligdommer, som moskeer etc.. 

▪ Klimaet varierer litt med hvor i landet man befinner seg, men er preget av beliggenhet ved 

havet på den ene siden, og store ørkenområder på den andre. 

▪ Det er gjennomgående behagelige sommertemperaturer etter norsk målestokk på den tiden 

vi besøker landet, og det vil sjelden være veldig varmt. Derimot kan det være litt kjølig på 

kveldstid og om natten, så det lønner seg å ha med en jakke eller genser p.g.a. dette.  

 

 

For mer informasjon og/eller påmelding: 

Ta kontakt med Arne på arne@asbconsult.no eller tlf. 91198290 

http://www.coral-hansa.com/
http://www.petracanyon.com/
http://www.movenpick-aqaba.com/
mailto:arne@asbconsult.no

