
   
 

Israel og Jordan rundrejse 
Læserrejse i samarbejde med Politiken og Viktors Farmor 
 
Jerusalem og Petra er højdepunkterne på denne spændende kombinationsrejse. Men der er mange 
andre oplevelser på rejsen. I Israel skal vi op på klippen Masada, hvor små tusind jøder holdt stand 
mod romerne i 3 år. Betlehem, Nazareth, Genesaret Sø og Kapernaum. De bibelske steder ligger tæt 
på rejseruten. Det gør de også i Jerusalem: Oliebjerget, Getsemane Have, Via Dolorosa, Golgata, 
Grædemuren. Vi ser det hele på en byvandring. 
I Jordan sætter vi en dag af til at udforske Petra. Byen, der er hugget ud af sandstensklipperne, var 
engang hovedstad for nabatæerne og et centrum på handelsvejene i Mellemøsten. Vi besøger 
Jerash og ser søjler, templer, torve og teatret fra romersk tid. Borgen Ajlun, bygget til forsvar mod 
korsridderne, er en lille perle, og i ørkenen Wadi Rum tager vi på jeep-safari. 
 
21. september til 4. oktober 2019 
Pluspris 17.900 kr. 
Pris uden abonnement 19.900 kr. 
Enkeltværelsestillæg 3.300 kr. 
Rejseleder: Lea Landsted 
Max 25 deltagere 
 
1. dag Flyrejse til Israel 
Ved ankomst til Tel Aviv kører vi til vores hotel, hvor vi har to overnatninger. 
 
2. dag Tel Aviv - Jaffa 
Efter morgenmaden besøger vi Jaffa, den gamle havneby. Her ser vi ruinerne går en tur i det fint 
restaurerede kunstnerkvarter. 
Herefter tager vi ind i centrum af Tel Aviv for at opleve den ”Hvide by”. I 1930'erne blev Bauhaus-
arkitekturen introduceret i Tel Aviv, da tysk-jødiske arkitekter slog sig ned i Palæstina. De var flygtet fra 
Tyskland på grund af nazisternes fremkomst. Her er mere end 5.000 modernistiske bygninger, som er 
inspireret af Bauhaus og Le Corbusier. Området kom med på UNESCO's verdensarvsliste i 2003. 
Herefter besøger vi Tel Avivs spændende marked. 
 
3. dag Nordisrael - Cæsarea - Haifa - Nazareth 
Vi kører til den tidligere romerske by Cæsarea med det imponerende amfiteater. Her fra byen regerede 
Pontius Pilatus. Byens hippodrom kunne rumme 20.000 mennesker og Cæsarea er også kendt for, at 
Paulus sad fængslet i byen. 
Herefter fortsætter vi til Haifa, hvor vi blandt andet nyder den storslåede panoramaudsigt fra 
Carmelbjerget ned over byen og Middelhavet. 
På Carmelbjerget ligger også det imponerende Bahai Tempel med de pragtfulde persiske haver. 
Haifa er Israels vigtigste havneby, og det var her, det berømte skib Exodus lagde til i 1948. Kort tid 
efter udråbte David Ben Gurion staten Israel.  
Vi kører herefter til Nazareth for at besøge den store kirke, som er bygget over det sted, hvor man 
mener, ærkeenglen Gabriel fortalte Maria, at hun skulle føde Guds søn.  
Vi slutter dagen i Tiberias ved Genezareth søen, hvor vi har én overnatning. 
 
  

https://www.viktorsfarmor.dk/rejseledere/lea-landsted


4. dag Genezareth Sø - Capernaum - Jerusalem 
Genezareth Sø ligger smukt med de flotte og strategisk vigtige Golan højder på den anden side af 
søen. 
Området omkring Genezareth Sø regnes af mange som det mest naturskønne i Israel. I løbet af 
formiddagen skal vi på en skøn sejltur på søen. Vi ser også nogle af de steder, hvor Jesus udførte 
mirakler, deriblandt Tabgha, stedet med miraklet med fisk og brød, samt Capernaum, hvor Jesus 
boede sammen med Peter.  
Om eftermiddagen kører vi syd på gennem Jordandalen. Vi besøger Jesus dåbssted ved Jordan-
floden, inden vi fortsætter til Jerusalem, hvor vi har to overnatninger. 
 
5. dag Jerusalem, den gamle bydel 
Vi bruger dagen på at opleve den gamle del af Jerusalem, hvor vi får et indtryk af den kristne arv og de 
jødiske rødder. Første stop er Oliebjerget med den fantastiske panoramaudsigt over byen. Vi kan se 
både den gamle bydel med Klippehelligdommens guldkuppel og det moderne Jerusalem i baggrunden. 
Efter at have nydt udsigten og fået peget de vigtigste steder ud, besøger vi kong Davids grav, der er et 
af de helligste steder for jøderne. David står for jødedommen som den store samler, der etablerer 
Jerusalem som hovedstad.  
Resten af dagen bruges til fods i Jerusalems gamle by. Vi starter ved jødernes helligste sted, 
Grædemuren. Det er en fascinerende og uforglemmelig oplevelse at stå her ved resterne af Kong 
Salomons tempel. Her ses både de sortklædte ortodokse jøder med slangekrøllerne og de almindelige 
jøder, som i skøn forening beder ved Grædemuren. Oven over Grædemuren ligger de to smukke 
bygninger, Klippehelligdommen med guldkuplen, og få meter derfra, Al Aqsa moskeen med sølvkuplen. 
Herefter følger vi i Jesus' fodspor ad Via Dolorosa, og slutter ved Golgataklippen i Den Hellige 
Gravkirke. Kirken er det helligste sted for verdens kristne. Vi snor os gennem de små bazargader, 
passerer det kristne, det armenske og det jødiske kvarter. 
 
6. dag Jerusalem, den nye bydel - Betlehem  
Vi starter dagen med at besøge Yad Vashem, mindesmærket for Holocaust. Yad Vashem er et 
gribende og interessant sted, der betyder meget for Israel.  
Vi fortsætter til parlamentsbygningen Knesset, som vi ser ude fra, hvorefter vi besøger den meget 
smukke Wohl Rose Park med de mere end 400 forskellige rosensorter. Herefter går vi en tur igennem 
Mahne Yehuda markedet,  
Det israelske samfund er præget af indvandring. De første etiopiske jøder ankom til Israel i 1984. Den 
ældre generation af etiopiske indvandrere forbliver i mange tilfælde fremmedgjort over for det israelske 
samfund. Den yngre generation ser ud til at have lettere ved at tilpasse sig, men heller ikke her er 
hverdagen problemfri. Vi besøger Yvel besøgscenter og smykkefabrik. Via deres skole for de etiopiske 
indvandere samt på fabrikken, hvor perler og ædelstene forarbejdes, bliver der gjort et stort arbejde for 
at integrere de etiopiske jøder og skaffe dem uddannelse og arbejde. 

Eftermiddagen sluttes i Betlehem, hvor vi besøger fødselskirken. Vi har to overnatninger i Betlehem. 

7. dag Masada – Det Døde Hav 
Dagens højdepunkt i bogstaveligt forstand er den legendariske Masada-klippe. Heroppe 400 meter 
over Det Døde Havs overflade kæmpede 967 jøder for næsten 2000 år siden en heroisk kamp mod 
den romerske overmagt. I 3 år var de belejret af romerne, men nægtede at overgive sig. 
Herefter kører vi ned til Det Døde Hav, som er det lavest beliggende sted i verden - ca. 400 m under 
jordens overflade. Jo længere vi kommer nedad, jo mere stiger temperaturen. Det Døde Hav er en 
del af The Great Rift Valley, som strækker sig langt ind i Afrika. Her skal vi på en underlig badetur. Vi 
kan opleve den ejendommelige fornemmelse af at flyde oven på vandet som en korkprop. Man kan 
”sidde” og læse en bog eller avis i vandet. 
Herefter kører vi tilbage til Betlehem. 
 
8. dag Mod Amman, Jordan 
Efter morgenmaden kører vi mod grænsen.  Efter grænseformaliteterne, der godt kan tage nogen tid, 
fortsætter vi til Jordan hovedstad Amman, hvor vi har to overnatninger. 
Vi tager på en lille byrundtur, hvor vi bl.a. ser Citadelhøjen. Citadelhøjen har restaurerede 



bygningsværker fra romersk, byzantinsk og islamisk tid. Her er en flot udsigt over byen, både den 
romerske del og den moderne del af Amman. 
 
9. dag Amman – Ajlun – Jerash – Amman 
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 strategisk beliggenhed i kampene mod 
korsfarerne. Det eren 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 ved hjælp af 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. 
Vi vender tilbage til Amman sidst på eftermiddagen. 
 
10. dag Amman – Madaba – Petra 
Vi kører til Madaba, der er kendt for sine byzantinske mosaikker. Vi ser resterne af det store 
Madabakort i Georgskirkens gulv. 
Vi kører herefter til Nebobjerget, et gammelt kristent valfartssted. Herfra skuede Moses ifølge den 
bibelske beretning ud over det forjættede land, inden han døde.  
Derefter går turen sydpå til Wadi Musa ved Petra. Vi har to overnatninger i Wadi Musa. 
 
11. dag Petra 
Vi bruger hele dagen i ”den lyserøde by”, Petra. Om formiddagen vandrer vi ca. 800 m ned til den 
snævre klippeslugt, Siq'en. Herfra vandres der ca. 1200 m gennem Siq’en. Man kan levende 
forestille sig, hvor spændt den schweitziske opdager Burckhardt 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 mangefarvede templer og grave, der er udhugget i sandstensklippen. Det er et fantastisk, 
kæmpemæssigt område, hvor natur og arkitektur går op i en højere enhed. Eftermiddagen er til fri 
disposition. Her kan man udforske grave i dalen, eller klatre op til højtliggende grave og helligdomme. 
 
12. dag Petra - Wadi Rum – Aqaba 
Formiddagen er fri til at opleve Petra på egen hånd. Der er mulighed for at gå mere i dybden med 
seværdighederne i Petra, eller man kan tage på en vandretur. 
Først på eftermiddagen kører vi til Wadi Rum, et ørkenområde, der er kendt for sine utrolig smukke 
naturpanoramaer. Der er et fantastisk form- og farvespil mellem klipperne, sandet og de grønne 
vækster. Vi skal se området fra åbne jeeps på en off-road tur i ørkenen. 
Herefter kører vi til Aqaba, hvor vi har to overnatninger. 
 
13. dag Aqaba - Det Røde Hav  
Dagen er fri på egen hånd til at bade, snorkle eller dykke i Det Røde Hav. 
En slentretur gennem bazaren kan også anbefales. Her blander duften af friskmalet kaffe sig med 
duften af de mange orientalske krydderier. 
 
14. dag Aqaba – Amman - hjemrejse 
Om formiddagen kører vi nord på til Amman lufthavn, og hjemrejsen starter. 

  



Prisen inkluderer 

• Fly København/Tel Aviv og retur Amman/København 
• Kørsel i bus 
• Overnatninger på turistklassehoteller 
• ½-pension (morgenmad og middagsmad) 
• Entréudgifter 
• Hesteridning ved Petra (frivilligt (drikkepenge ikke inklusiv)) 
• Visum til Jordan 
• Dansk rejseleder 
• Engelsktalende lokalguider 
• Drikkepenge til lokalguider og chauffører 
• Artikelsamling om Mellemøsten 

Ikke inkluderet 

• Afbestillings- og rejseforsikring 

• Udrejseskat fra Israel (pt. ca. 54 USD) 

Husk at læse de generelle handelsbetingelser her 

https://www.viktorsfarmor.dk/om-viktors-farmor/handelsbetingelser

