PROGRAM: BEDUINLIV I JORDAN MED
PETRA, DØDEHAVET, RØDEHAVET OG WADI
RUM
9 frokoster, 6 lunsjer og 6 middager inkludert

Dag 1

Fra Oslo til Amman i Jordan
Tirsdag 14. april 2020: Avreise om formiddagen* fra Oslo med Turkish Airlines via Istanbul til
Amman. Har du ikke flydd med Turkish Airlines før? I så fall kan vi opplyse om at det er en fin
opplevelse. Selskapet har flere ganger blitt kåret til Europas beste. De har god sikkerhet,
vennlig service og moderne flåte. De er medlem i Star Alliance (EuroBonus) og dersom du
bor et annet sted i landet, kan du kontakte oss for tilslutning til Gardermoen med SAS. I
Amman blir vi møtt av vår guide og går om bord i bussen som kjører oss inn til byen, ca. 30
minutter. Her sjekker vi inn på hotellet hvor vi skal bo første natten. (Mat på flyene)

Dag 2

Via Jerash og Mount Nebo til Dødehavet
Frokost, lunsj, middag
Onsdag 15. april 2020: Vi starter vår reise til den vakre romerske ruinbyen, Jerash, en av de
best bevarte provinsbyene i det gamle Romerriket. De kompakte ruinene i gylden sandsten
står som en kulisse for hverdagslivet i en romersk by på 100-tallet. Vakrere enn i Roma, sier
mange, Østens Pompeii, sier andre. Etter lunsj fortsetter turen til Madaba og Mount Nebo,
820 moh. Herfra var det Moses så utover «Det Lovede Land». Vi får en formidabel utsikt til
Dødehavet, Jordandalen, Vestbredden og Israel. Og vi skal besøke basilikaen der, med en
fantastisk samling av bysantinsk mosaikk. Det største bildet er hele 9×3 meter. På
ettermiddagen går turen til Dødehavet, 430 meter under havet. Det er det laveste punktet
på jorden! Saltinnholdet i Dødehavet er over 30 %. Vi boltrer oss i den fineste mud, nyter sol
og bad – en spesiell opplevelse i seg selv.

Dag 3

Gjennom ørkenen Wadi Araba mot Petra
Frokost, lunsj, middag
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Torsdag16. april 2020: I dag har du igjen mulighet for å starte med Dødehavs-mud og
morgenbad. Ved 10-tiden reiser vi sørover langs Dødehavet og gjennom ørkenen Wadi
Araba, som varierer fra steinørken til store sanddyner. Vi kjører den fantastiske bakveien til
Petra og ankommer «Lille Petra» på ettermiddagen. Derfra vandrer vi i 2-3 timer for bl.a. å
besøke noen av verdens eldste boplasser, ruiner etter nabateerne. Ved solnedgang
ankommer vi campen vår under åpen himmel, sammen med månen og stjernene. Vårt
eventyrlige beduinliv starter … Du kan velge om du vil sove i telt eller under åpen himmel.
Faktisk er det siste en stor opplevelse, som vi har veldig gode tilbakemeldinger på fra de som
har reist på denne turen før!

Dag 4

Klippebyen Petra
Frokost, lunsj, middag
Fredag 17. april 2020: Vi våkner i «Lille Petra». Etter frokost kjører vi til vakre og unike
Petras hovedinngang. Den eneste måten å ta seg inn i Petra på, er til fots eller til hest. Vi går
ned den historiske, spektakulære Siqen, over en kilometer lang og bare to meter på det
smaleste, der sollyset aldri treffer bakken. Denne kløften har med sine stupbratte vegger
bevoktet og ofte reddet byens innbyggere fra fiendtlige tokter. «Petra» betyr «klippe» på
gresk, og er en hel by hugget inn i massive sandstensklipper, noe som gjør Petra helt unik.
For 40 millioner år siden trakk vannet seg tilbake og blottet et landskap av hvite, gyldne,
rosa, lilla, blå, rød og gråbrune sandstensklipper. For 2 500 år siden slo de nomadiske
nabateerne seg ned og ble rike på handel med krydder fra India, silke fra Kina og røkelse og
myrra fra de arabiske statene. De etterlot seg hundrevis av monumenter hugget ut i
klippene. Monumentenes fine detaljer avslører inspirasjon fra egypterne, grekerne og
romerne, som nabateerne møtte i handel og krig. Vi avslutter dagen med en gåtur (el.
kameltur – ikke inkludert) til vår uforglemmelige camp, der våre beduinvenner har laget en
deilig middag. Overnatter under månen og den vakre stjernehimmelen.

Dag 5

Vi fortsetter å utforske Petra
Frokost, lunsj, middag
Lørdag 18. april 2020: Blant urgamle naturmonumenter våkner vi i magisk energi og med en
utsikt du aldri vil glemme. Dette er dagen hvor kroppen får mest aktivitet. Fra campen går vi
til forskjellige attraksjoner i Petra. Det blir lunsj underveis. Videre fortsetter vi til det flotte
klosteret, vandrer en bakvei ut av Petra og ender dagen med privat overnatting i
beduinlandsbyen.
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Dag 6

Beduinlandsby og Wadi Rum
Frokost, lunsj, middag
Søndag 19. april 2020: I dag blir vi mer kjent med hverdagslivet i beduinlandsbyen, før
kursen settes mot den enorme ørkenen Wadi Rum. Vi legger ut på en liten safari og har lunsj
på en fjellhylle i ørkenen. Etter hvert møter vi kamelene «våre» og på kamelryggen legger vi
ut på en uforglemmelig tur. Vi følger i «Laurence of Arabias» fotspor inn i solnedgangen og
finner vårt spektakulære overnattingssted med hele Universet som tak. Beduinene lager
deilig middag til oss igjen.

Dag 7

Store opplevelser i Wadi Rum-ørkenen
Frokost, lunsj, middag
Mandag 20. april 2020: Heldagstur med jeep innover i Wadi Rum, som mange mener er den
flotteste av alle ørkener. Her var det Sir Thomas Edward Laurence kjempet mot det
osmanske riket under første verdenskrig. Vi nyter naturopplevelsene ørkenen byr på mens vi
inntar en deilig lunsj. På ettermiddagen ankommer vi en ny, spesiell camp som beduinene
igjen har laget kun for oss, langt inne i Wadi Rum ørkenen, langt fra andre turister. Der
avslutter vi vårt beduinliv for denne gang med enda en natt under den funklende
Melkeveien.

Dag 8

Til Aqaba ved Rødehave
Frokost
Tirsdag 21. april 2020: Etter frokost reiser vi til Aqaba og Rødehavet for fri tid, sol, bad,
avslapning og shopping – og bor på førsteklasses hotell.

Dag 9

Hele dagen i Aqaba
Frokost
Onsdag 22. april 2020: Hele dagen er fri til avslapning i Aqaba. Aktivitetsmulighetene er
mange. Reiseleder vil orientere om utflukter og aktiviteter som tilbys. Hvis mange nok har
lyst, tar vi oss kanskje en felles båttur med lunsj om bord? Ellers er Rødehavet kjent for sine
fargerike fisker og koraller på sjøbunnen. Man kan se dem med dykkermaske og snorkel, eller
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man kan ta en båt med glassbunn og beundre det vakre, marine livet både tørrskodd og på
dypere vann. (Frokost)

Dag 10

Aqaba og hjemreise
Frokost
Torsdag 23. april 2020: Aqaba med sol og bad, med god anledning til å ånde inn den gode
stemningen i den vesle byen og det deilige vannet i Rødehavet. Om kvelden kjører vi til
flyplassen i Aqaba og over midnatt flyr vi via Istanbul tilbake til Oslo.

Dag 11

Ankomst Norge
Fredag 24. april 2020: Vi er framme og lander på Gardermoen om formiddagen*, og videre
til ditt hjemsted hvis du kommer fra et annet sted i landet. Vi tar avskjed og bærer garantert
med oss minner for livet! (Mat på flyene)
Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.
* Flytidene oppgis ved bestilling av turen, og de holdes løpende oppdatert på «Min side» som
genereres automatisk når du melder deg på turen.
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