
 

POLITIKEN Læserrejse til Jordan  

2. til 11. maj 2023 

Pluspris 15.990 kr.  

Pris uden abonnement 17.770 kr.  

Tillæg for eneværelse 2.300 kr. 

Leder: Trine Straarup Delé 

 

Fra Petras grundlæggere til Lawrence of Arabia 

Kongeriget Jordan er fyldt med oplevelser. Der er bibelske steder og islamisk kunst. Der er gyldne 

ørkener og Det Døde Hav. Der er beduiner i telte og moderne højhuse i glas. Og et af verdens 

nyudnævnte vidundere: Petra. 

Petra er ubetinget den største attraktion i Jordan. Det var hovedstaden for stammefolket 

nabatæerne, der møjsommeligt huggede bygningerne ud af klippen inde i bjergene. Til sidst blev 

den romerske hær dog for stærk for nabatæerne. Deres by blev assimileret ind i den romerske 

provins. Byen blev gradvist forladt, godt hjulpet på vej af et par jordskælv. 

Nogle korstogsriddere forsøgte at lave et samfund i det 13. århundrede, men opgav. Og så var Petra 

kun husket som et sagn, indtil 1812, da den unge schweizer Johann Ludwig Burckhardt genfandt 

byen. 

Vi har to hele dage i eventyrlige Petra. Og i tilgift en række oplevelser, der sætter Jordan i relief 

som det gæstfrie og venlige land, det er. 

 

Et af turens helt unikke højdepunkt er, at vi kommer helt ind under huden på samfundet ved et 

møde med Rana Husseini. Den internationalt kendte journalist og forfatter deler sin fortælling. I 

årevis har hun kæmpet mod æresdrab og uværdig behandling af kvinder. Vi møder hende en aften i 

Amman og både lytter og stiller spørgsmål. 

 

 

1. Dag Afrejse  

Fly fra Kastrup til Amman. På vejen fra lufthavnen til hotellet kører vi en panoramatur, for at få det 

første indtryk af Jordans hovedstad. Vi har 3 overnatninger i Amman. 

Måltider: Aftensmad 

  

2. Dag Slottene i ørkenen  

Vi besøger 2 ørkenfæstninger i den nordøstlige del af landet. 

Jagtslottet Qasr Amra har været afslapningssted for kaliffen i Damaskus. Her ser vi fine eksempler 

på tidlig islamisk kunst og arkitektur, og vi hører om en fascinerende epoke i landets historie. 

Fresker og stenudskæringer er inspireret af de persiske og græsk-romerske traditioner, og det hele er 

med til at illustreret livet, som det formede sig i det 8. århundrede. 

 

I fæstningen al- Azraq opholdt Lawrence af Arabien sig i de kolde vintermåneder 1917-18, hvilket 

han giver en malende beskrivelse af i sin bog "Visdommens 7 søjler". Her propaganderede han og 

hans følge for kampen mod tyrkernes overherredømme og fik tilsagn om hjælp fra mange sider.  



Dagens program afsluttes med et besøg på Citadellet i Amman. Citadelhøjen har restaurerede 

bygningsværker fra romersk, byzantinsk og islamisk tid.  

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

 

3. Dag Amman - Ajlun - Jerash - Madaba  

Vi kører til borgen Ajlun, der har en fantastisk beliggenhed 1200 m.o.h. med udsigt udover 

Jordandalen og Det Døde Hav. Vejen dertil snor sig gennem olivenplantager. 

Ajlun blev bygget i 1185 af en nevø til Saladin. Borgen havde en strategisk beliggenhed i kampene 

mod korsfarerne. Det er en lille perfekt borg, meget fascinerende og med et helt andet arabisk 

design, når man sammenligner med de mere bastante korsridderborge i landet. Den var vigtig for 

udveksling af budskaber ved hjælp af brevduer og bål på højdedragene. Over en af borgens døre er 

der relieffer forestillende par af brevduer. Gennem hele borgens historie har disse brevduer haft stor 

betydning. 

 

Efter besøget her kører vi til dagens højdepunkt, Jerash, det bibelske Gerasa, der er et imponerende 

eksempel på en hellenistisk-romersk storby. Vi vandrer igennem søjlekolonnader, ser templer, torve 

og teatret. Frokost i Jerash er inkluderet. 

 

Vores sidste aften i Amman bliver helt speciel. Vi har været så heldige at få et møde i stand med 

den internationalt kendte journalist og forfatter Rana Husseini. Hun arbejder for The Jordan Times 

og har kæmpet en årelang kamp imod æresdrab og uværdig behandling af kvinder. Det har hun 

beskrevet i sin bog ”Murder in the Name of Honour”. En engageret, modig og inspirerende person..  

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

 

4. Dag Madaba -  Mt. Nebo - Madaba Archaeological Park  

Vi kører til Madaba.  

Madabas historie går mere end 3500 når tilbage. Byen nævnes flere steder i bibelske tekster, det var 

her Davids styrker besejrede ammonitterne og aramæerne. Også for nabatæerne havde Madaba 

betydning, idet de styrede byen i det 1. århundrede. 

I dag er Madaba mest kendt for sine byzantinske mosaikker. 

Vi ser resterne af det store Madaba-kort i Georgskirkens gulv. Kortet viser det hellige land og dets 

omgivelser. Middelhavet ses mod vest og Jordans ørkenområder mod øst. Man har kunnet 

identificere 150 steder, heriblandt Jordan-floden, Det Døde Hav og de varme kilder ved Ma’in. 

Den mest detaljerede del af kortet omhandler Jerusalem, der ses med mure, gader og bygninger. 

Vi besøger "The Archaeological Park", hvor man har blotlagt et stykke af den gamle romerske 

hovedgade. Udstillingsområdet rummer bl.a. en kirke med velbevarede gulvmosaikker og 

“gulvtæppet” fra en hal i en villa, Hippolytos-hallen. Også andre mosaikker fra omegnen er udstillet 

her. 

Vi får mulighed for at se, hvordan mosaikhåndværket er genoplivet i et af de mange værksteder på 

egnen. 

Midt på eftermiddagen kører vi til Nebobjerget, et gammelt kristent valfartssted. 

Herfra skuede Moses ifølge den bibelske beretning ud over det forjættede land, inden han døde. 

Overnatning i Madaba. 



Måltider: Morgenmad og aftensmad  

 

5. Dag Madaba - Det Døde Hav - Lille Petra - Petra  

Kørsel fra Madaba til Petra. Undervejs gør vi holdt ved Det Døde Hav. Her er der mulighed for at 

flyde på vandet i en ca. 33 % saltopløsning. 

Husk badetøj og -håndklæde. Der er omklædningsrum og bruser.  

Derefter kører vi til Little Petra, Petras "bagindgang", hvor vi i en lille snæver dal får en forsmag på 

den arkitektur, vi skal opleve i morgen.  

 I nærheden er der også et vandreservoir, Bir al Arais, der demonstrerer nabatæernes enorme 

kyndighed i at udnytte de sparsomme vandressourcer. 

Hvis tiden tillader det, går vi en tur til stenalderlandsbyen Al-Baidha, der ligger i nærheden og 

dateres tilbage til det 7. årtusinde f.Kr. 

Vi har 3 overnatninger i Wadi Musa, byen der ligger lige ved siden af Petra. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

6. Dag Petra  

Vi tilbringer hele dagen i det sagnomspundne Petra. Om formiddagen vandrer eller kører vi 

igennem den snævre klippeslugt, Siq'en. Man kan levende forestille sig, hvor spændt Burckhardt, 

der genfandt Petra, må have været, hver gang han fik øje på relieffer og tegn, der tydede på, at han 

var på den rette vej. Så åbner byen sig pludselig for os med dens rosafarvede templer og grave, der 

er udhugget i sandstensklippen. Det er et fantastisk område, hvor natur og arkitektur går op i en 

højere enhed. 

Eftermiddagen er til fri disposition. Her kan man udforske grave i dalen, besøge det lille museum 

eller klatre op til højtliggende grave og helligdomme. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

 

 7. Dag Petra  

Dagen er fri til at opleve Petra på egen hånd.  

Der er mulighed for at gå mere i dybden med seværdighederne i Petra (entréen er inkluderet), eller 

man kan tage på en vandretur eller en tur på æselryg.  

Rejselederen har forslag til hvordan fridagen kan anvendes - både i Petra og i byen Wadi Musa. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad  

 

8. Dag Petra - Wadi Rum  

Vi kører til Wadi Rum.Dette ørkenområde byder på utrolig smukke naturpanoramaer. Der er et 

fantastisk form- og farvespil mellem klipperne, sandet og de grønne vækster. Her levede Lawrence 

of Arabia sammen med beduiner under den arabiske revolte mod osmannerne. 

Vi ankommer til landsbyen Rum, hvor vi skal møde de lokale beduiner, som fordeler os i mindre 

biler. Vi oplever den enestående natur fra åbne pick-up trucks på en off-road tur i ørkenen. Kørsel 



til en stationær teltlejr med fine faciliteter. Man sover i rigtige senge. Der er toilet og bad til hvert 

telt.  Aftensmaden indtages i lejren under den flotte stjernehimmel. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

 

9. Dag Wadi Rum - Aqaba – Madaba .  

Efter morgenmaden kører vi til Aqaba. Byen blev indtaget af Lawrence og hans følge i sommeren 

1917, og briterne og araberne benyttede herefter Aqaba som forsynings-og kommunikationsbase for 

felttoget videre nordpå. Vi kører en panoramatur i Aqaba, og måske bliver der også tid til en 

slentretur gennem bazaren. 

Vi kører videre til Madaba med passende stop undervejs. 

Om aftenen spiser vi afskedsmiddag. Overnatning i Madaba. 

Måltider: Morgenmad og aftensmad 

 

10. Dag Hjemrejse 

Vi forlader Madaba og kører mod lufthavnen i Amman.  

Måltider: Morgenmad  

 

Prisen dækker: 

Fly København/Amman retur 

Hotelophold  

Halvpension 

Helpension dag 2, 3 og 8     

Alle udflugter og entréudgifter nævnt i programmet 

Kørsel i bus 

Dansk rejseleder 

Engelsktalende lokalguide 

Visum til Jordan 

Udrejseskat fra Jordan 

Drikkepenge til lokalguide og chauffør 

 

 Ikke inkluderet: 

Afbestillings- og rejseforsikring 

Praktiske oplysninger 

Passet skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejsedatoen.  

 

Forbehold for trykfejl og ændringer i programmet.  


