PROGRAM: JORDAN TRAIL TIL PETRA
9 frokoster, 6 nistepakker og 9 middager inkludert

Dag 1

Oslo til Amman i Jordan
Vi reiser fra Oslo om formiddagen med Turkish Airlines via Istanbul til Amman. I Amman blir
vi møtt av vår guide, ordner våre visaformaliteter og kjører til hotellet hvor en god natts
søvn venter. (Mat på flyet inkludert)
Midtøstens nyere historie har gjort Jordans hovedstad Amman til en summende storby og et
naturlig sentrum i regionen. Her ligger citadel-høyden med levninger fra romersk, bysantinsk
og arabisk tid og mer enn 7000 år med historie. Amonittenes by Rabbath-Ammon, som en
gang i tiden lå her, blir nevnt flere steder i Bibelen. Etter Alexander den store spredte den
hellenistiske kulturen seg i regionen. Senere satte romerne sitt preg på byen, blant annet
gjennom et Herkulestempel og et teater. Som Roma ble byen bygget på syv høyder.
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Dag 2

Kulturell dag: Amman – Jerash – Madaba (160km)
Frokost, middag
Vi skal få med oss noen av Jordans kulturskatter før vi i morgen starter vår vandretur. Vi
setter kurs mot Jerash, en av de mest komplette og best ivaretatte byer i det romerske
keiserdømmet. Første stopp er «Østens Pompeii», Jerash, den best bevarte by i Dekapolis,
romerrikets utpost i Levanten. Det spesielle med Jerash er byens ovale forum, et torg som
ellers alltid ble bygget med rette vinkler. En vandring gjennom gater, templer og steder som
Great Colonnade Street, Arc of Triumph og templene Zeus og Artemis står på vårt program.
Vi skal også gjøre et stopp ved slottet Ajloun, bygget i 1184.
Er du interessert i mosaikk? Omkranset av små kirker ligger den mosaikkfylte byen Madaba,
midt i Jordans mest fruktbare land. Byen er kjent for sine mosaikker fra ulike tidsepoker,
blant annet det 25 x 5 meter store mosaikk-kartet fra 500-tallet e. Kr. som viser Palestina og
nedre Egypt. En av de flotteste mosaikkene til dags dato er å se på sitt originale sted: gulvet i
den gresk ortodokse kirken St George. Vi overnatter i Madaba.

Dag 3

Mukhayyat til Musa Spring – Dødehavet (180km)
Frokost, middag, nistepakke
7 km
2 timer
I dag besøker vi fjellet Mount Nebo hvor vi starter dagens fottur mot Dødehavet. Mount
Nebo ligger på en åskam ca. 710 m.o.h. Det nevnes i den hebraiske bibelen at det var dette
stedet Moses så ut over Det lovede landet han aldri skulle komme inn i. Utsikten fra toppen
er fantastisk og er været klart kan man se Vestbredden, Jeriko og Betlehem, det samme
gjelder Jerusalem på en veldig klar dag. Kirken ble oppført i år 393 og er blitt renovert flere
ganger. Vi tar en stopp før vi starter dagens fottur ned mot Dødehavet, og går fra cirka 600
m.o.h til ca. 400 meter under havnivået. Bussen venter oss ved fotturens slutt og vi kjører
for å ta en dukkert i Dødehavet.
Dødehavet fungerer som et naturlig spa, helt supert for slitne kropper og føtter på tur.
Omgitt av et unikt landskap er dette et av de mest kjente kurstedene i verden. Her når vi
jordoverflatens laveste punkt, 420 meter lavere enn havnivået. Dødehavet er kjent for sitt
høye saltnivå på omkring 33 %. Det er en spesiell følelse å kunne ta et bad i dette salte og
helsebringende vannet. Hvorfor ikke prøve å smøre seg med velgjørende leire og flyte som
en kork? Vi kjører videre mot Dana nasjonalpark, og sjekker inn på vårt hotell i byen Kerak.
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Dag 4

Jordan Trail fra Dana til Feynan
Frokost, middag, nistepakke
18 km
7 timer
I dag starter vi vår vandring på Jordan Trail! Vi går fra Dana på cirka 1200 m.o.h. og starter
med å gå nede i dalen. Vi fortsetter langs elvebredden av Wadi til inngangen av Wadi Ghweir.
Stien leder oss gjennom nydelig landskap av forskjellige steinformasjoner med mange unike
planter og trær på begge sider av elven. Ingen andre steder kan man gå gjennom fire
klimasoner på en dag. Landskapet kan ta pusten fra deg, her hender det folk rett og slett
glemmer alt annet – også hvor lenge de har vært på vandring! Vi spiser lunsj ute i det fri. Ta
deg en hvil og hør guiden fortelle om området. Herfra fortsetter vi via Khirbet Feynan på
cirka 250 m.o.h til dagens mål Wadi Finan. Vi kjører i jeep en times tid til vår camp for natten
ca. 200 m.o.h., hvor vi skal overnatte i telt.

Dag 5

Jordan Trail til Ras Al Faid
Frokost, middag, nistepakke
14 km
6 timer
Fra teltleiren starter dagens fottur. I dag er turen er litt variert, med opp-og nedstigninger,
langs kjørespor, stier og esel- og kameltråkk. Vi passerer den østre siden av åsene Jabal alHamra, Jabal Mahzan og Jabal Barwas. Vi følger senere en gammel beduinrute til vi når Ras
Naqb Shdeid som byr på en flott utsikt i alle retninger. Dette er den gamle hovedruten
mellom Bir al-Saba og Shobak. Vi passerer små vannkilder, trær med imponerende røtter
som slynger seg rundt steinene, og partier med sandstein i dyp lilla. Vi vandrer inn til vår
camp for natten og overnatter i telt.

Dag 6

Jordan Trail fra Ras Al Faid til Lille Petra
Frokost, middag, nistepakke
23 km
6 timer
Vi forlater Ras Al Feid 800 m.o.h langs et steinete terreng av sandstein. Overalt et
spektakulært og variert utsyn over det leirete ørkenlandskapet, med overraskende møter
med ørkenvegetasjon og dyreliv. Nå vi nærmer oss Lille Petra 1070 m.o.h., ser vi tegn på at vi
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nærmer oss mer mennesker: Beduin-camper, sauelåver og små dyrkede områder. Vi kommer
inn i en liten canyon av sandstein og finner vår vei gjennom til Beihdah. Her blir vi plukket
opp og kjørt til vår teltleir for natten.

Dag 7

Jordan Trail fra Lille Petra til Petra
Frokost, middag, nistepakke
12 km
4 timer
I dag skal vi nærme oss Petra via «bakveien». Turen starter i dag med å gå langs veien et
stykke og sti til Wadi Ghurab mellom fjell av sandstein som vokter veien til Petra. Vi vandrer
langs en naturlig steinterrasse som blir noe smalere - helt til vi når et bortgjemt platå høyt
over den imponerende Wadi Siyyagh. Og her kommer de berømte utskjæringene som kalles
Klosteret plutselig til syne. Dette synet er vel verdt våre dager på vandring! Det blir jeep
transport til hotellet i Petra.

Dag 8

Dagen i Petra
Frokost, middag, nistepakke
6-7 km
8 timer
Oldtidsbyen Petra er Jordans store severdighet og selvfølgelig å finne på Unescos
verdensarvliste. Petra er et av verdens mest spesielle steder, ”en rosenrød by – halvt så
gammel som tiden…”. I dag skal vi virkelig få oppleve Petra av vår lokalguide og den tiden
trenger vi på dette spennende stedet.
Det siste hundreår før Jesu fødsel var dette en by med flere titusener innbyggere, bare
teatret rommer 8000 personer. Nabateer-folket kontrollerte den gang karavaneveier og
handel i området, og fra den tiden stammer mesteparten av Petras praktfulle graver som ble
hugget inn i de røde klippene. Vi vil blant annet se det kjente Petra Treasury, High Place of
Sacrifice og teatret.
Til avtalt tid samles vi i bussen og vi fortsetter til Wadi Rum, eller beduinenes ørkendal. Dette
er et fascinerende månelandskap som ligger cirka 1000 meter over havet, en karrig
skjønnhet i unike fjellmassiv. Wadi Rum er i dag nasjonalpark og vi overnatter siste natten i en
ørkencamp med middag i beduinteltet (kanskje en dusj først?). Her ser vi solen gå ned over
ørkenen og dette lille ørkensamfunnet, og nyter kvelden.
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Dag 9

Wadi Rum – Aqaba ved Rødehavet
Frokost, middag
Wadi Rum, også kalt Månedalen, er et av verdens mest fascinerende landskaper og helt og
holdent naturskapt. Kanskje verdens vakreste ørken? Her ser du steinformasjoner og sand i
alle regnbuens farger, og sanden forandrer seg til mer granitt,- kvarts- og grusoverflater.
Dette er det sørligste punktet på Jordan Trail.
Etter en typisk beduinfrokost venter oss en fire timers jeep-tur gjennom Wadi Rum. Overalt
i dette rare og øde stedet finnes indikasjoner på menneskers tilstedeværelse siden de
tidligste tider. Spredt rundt ligger håndøkser i flint, mens det på steinene ved foten av
fjellene, er skriblet inn navnet på kjente reisende.
I midten av dalen finner vi et utskåret tempel som vitner om at Wadi Rum en gang i tiden var
et hellig sted for nabateere. Full av naturlige søyler og ørken av sandstein som varierer i
høyde og størrelse. Den sanne størrelsen på fjellene her ser du bare når et menneske eller
dyr gir dette øde landskapet perspektiv. Livet ser ikke ut til å ha blitt endret i Rum på svært
lenge. Det er ikke mer enn et knippe beduintelt og basishus som utgjør Rum.
Etterpå kjører vi 80 km sørover til Aqaba, Jordans femte største by og landets eneste
kystby. Vi sjekker inn på hotellet, og kan puste ut og hvile beina. Middag på hotellet i kveld.

Dag 10

Aqaba
Frokost, middag
I dag har du hele formiddagen til disposisjon i Aqaba. Vi har tilgang til en 5* Beach Club hvor
du kan nyte sol, bad og den store aktiviteten her: snorkling! Kanskje vil du se deg om etter
noen skatter du kan ta med hjem fra Jordan, eller bare sitte ned og nyte bylivet på en av de
mange lokale kafeene. Tips: legg merke til den flotte gatekunsten!
I kveld møtes vi til en avslutningsmiddag på en orientalsk fiskerestaurant i Aqaba - et herlig
punktum for en innholdsrik tur! Vi har fortsatt hotellrommene til disposisjon, før vi setter
kurs mot flyplassen rundt midnatt.

Dag 11

Aqaba – Oslo
Tiden har kommet for å ta farvel med den vennlige jordanske befolkningen og dette
fascinerende landet. Avreise med nattfly til Istanbul og ankomst Oslo Lufthavn samme
formiddag (mat på flyet inkludert).
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PRAKTISK INFORMASJON OG REISEVILKÅR
Dette er inkludert
• Fly Oslo – Amman/Aqaba - Oslo med Turkish Airlines
• All busstransport som beskrevet i programmet
• 6 netter på hotell 3* og 4*, i dobbeltrom
• 3 netter i telt langs Jordan Trail
• 1 natt i beduinleir
• Frokost og middag alle dager
• Lunsjbokser og vann på vandredagene
• Vann i bussen
• Entreer ifølge program
• Inngang 5* Beach Resort for bading og snorkling i Aqaba
• Visum til Jordan
• Engelsktalende lokalguide
• Reiseleder fra Escape Travel

Dette er ikke inkludert
• Reise- og avbestillingsforsikring
• Øvrige drikkevarer
• Tips til lokalguide
Vanskelighetsgrad: Krevende. Denne turen inneholder flere etapper på rundt to mil (se informasjon per dag), så
du bør generelt være i god form for å delta på turen. Tidsanvisningene er uten pauser, og vil kunne variere fra
gruppe til gruppe.
Turen krever litt ”ekspedisjonsinnstilling”: et positivt og åpent sinn for eventuell uforutsigbarhet i en ny og
spennende kultur. Tilfeldighetene råder noe mer her enn hjemme, men dette vil også være en del av sjarmen med
denne turen! Vår guide og fjellførere er svært erfarne og vil ta vare på oss på beste måte. Når vi bor i telt vil vi
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ikke ha tilgang til privat bad, men det er satt opp portable dusj- og toalettfasiliteter. I beduinleiren er det privat
bad.
Bagasjen transporteres mellom overnattingssteder, så du trenger kun dagstursekk på fotturene.
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