JORDANIEN
MED PETRA OCH DAMASKUS
1 – 11 Oktober 2010
Jordanien är ett ungt land med en historia som sträcker sig långt
före Kristi födelse. Här har otaliga härskare regerat och alla har
satt sina spår som lett till oräkneliga sevärdheter. Höjdpunkten blir
Petra, den gömda klippstaden i Jordaniens öken. Men vi får också
stifta bekantskap med den moderna arabiska konsten. Resan
avslutas i Syriens huvudstad Damaskus. Vår reseledare är Karin
Nilsson, gift med Ibrahim och sedan 25 år tillbaka bosatt i Tartus i
Syrien.
Fredag 1/10 – Sverige - Amman
Flyget från Köpenhamn till Amman med
Turkish Airlines går enlig följande:
Stockholm – Istanbul TK1794 12.20 – 16.45
Köpenhamn – Istanbul TK1784 12.10 – 16.20
Istanbul – Amman
TK 812 19.00 – 21.10
Tidsskillnaden är +1 timme. På flygplatsen
möter oss vår reseledare Karin Nilsson samt
vår engelsktalande lokalguide. Inkvartering på
Hotel Larsa*** www.larsahotel.net
Lördag 2/10 – Amman
Amman har, liksom Rom, byggts på kullar,
men sista årens snabba tillväxt har gjort att
staden spridit sig över ett mycket stort område.
De flesta invånarna är idag palestinier som
flytt från Västbanken under krigen 1948 och
1967.
Amman
tillhör
inte
de
vackraste eller de
mest
intressanta
städerna i Mellanöstern, trots sin
historia
som
sträcker sig ända
tillbaka till 3000 år
f. Kr. Däremot möts man av en enorm
vänlighet överallt. Vi åker upp till Citadellet
med Herkulestemplet och museet med delar av
dödahavsrullarna. Väl uppe på Ammans högsta
punkt har vi en fin vy över kullarna och de

slingrande gatorna. Vi vandrar ner till
basarerna och guldmarknaden och fortsätter till
ett charmerande litet konstgalleri Darat al
Funun (det lilla huset med konst). Här får
många av dagens bästa arabiska konstnärer
ställa ut och sälja sina konstverk. I närheten
ligger National Art Gallery, där samlingarna
består av målningar, skulpturer och keramik
som visar och förhärligar den islamska
konsten, gjorda av arabvärldens stora
konstnärer.
På Bani Hamida House får vi se hur
färgstarka mattor, plädar och andra textilier
tillverkas enligt gammal beduinsk tradition.
Här
ligger
också
utställningsoch
försäljningslokaler för The Jordan River
Design. Samarbetet mellan Rädda Barnen och
Bani Hamida Women´s Weaving Projekt,
Jordan River Design samt andra jordanska
hantverksprojekt under överinseende av
Drottning Noor har gjort att jordanskt
handarbete blivit berömt över hela världen.
(frukost, lunch)
Söndag 3/10 – Madaba –Kerak - Petra
Vi lämnar Amman och åker upp till berget
Nebos topp Pisaga, 800 m över havet. Här fick
Moses skåda in i det heliga landet innan han
dog. Vid klart väder har man en magnifik
utsikt över Jordandalen, Döda Havet, Jeriko
och Olivberget i Jerusalem. Däruppe finns ett

monument, en slingrande orm på ett kors, ritad
av den italienske konstnären, Gianni Fantoni.

den 2 km långa ravinen. Besöket blir med all
säkerhet en av resans absoluta höjdpunkter.
(frukost, middag).

Den lilla staden Madaba, ca 30 km söder om
Amman, är känd som mosaikernas stad. På det
unika mosaikgolvet i S:t Georgeskyrkan finns
den detaljrika Palestinakartan från 500-talet
e.Kr. Konstnären har inte bara markerat städer,
vägar, berg och floder utan också ritat in
landets flora och fauna. Som exempel kan
nämnas fiskarna, som simmar i Jordan mot
Döda Havet och som vänder förskräckta när de
kommer i kontakt med det salta vattnet. Här

finns också Madaba Mosaikskola, en
konstskola som inrättats för att bevara
mosaiktraditionen och lära ut konsten att
lägga mosaiker såväl med klassiska som
med moderna motiv.
Staden Kerak ligger längs den urgamla
karavanvägen mellan Egypten och Syrien.
Större delen av Kerak ligger innanför murarna
av den gamla korsriddarborgen, från 1100talet. Här äter vi lunch. Efter en lång men
upplevelsefylld dagsetapp anländer vi till Petra
och Grand View Hotel****.
(frukost, lunch, middag)
4/10 Måndag – Petra
Hela dagen ska vi ägna åt
den rosaröda klippstaden
Petra, ”Öknens Shangri-La”. Staden var från
omkring 300 f. Kr, centrum för de arabiska
nabatéernas kungadöme. Här kontrollerades
karavanhandeln med kryddor mellan Egypten
och Mesopotamien. Staden erövrades av
muslimer på 600-talet e.Kr. och lades då i
ruiner. Under åtskilliga århundraden var staden
helt bortglömd, innan den på 1800-talet, av en
tillfällighet, återupptäcktes. I Petra finns
tempel, palats och kungagravar med rikt
skulpterade, ur klippan uthuggna, fasader.
Enda förbindelsen med yttervärden är genom
en lång slingrande ravin, som plötsligt och
dramatiskt öppnar sig och vi står framför
Faraos skattkammare och tillika kungagrav,
Khaznat Faraun. Beduinerna erbjuder både
ridtur och taxitur med häst och vagn genom

5/10 Tisdag – Wadi Rum – Aqaba
Idag ska vi färdas med jeep i ett av de mest
imponerande ökenlandskap man kan skåda, i
Wadi Rum - Måndalen. Vackra sanddalar,
branta stup och höga klippor av beige och
orange-röd sten gör att miljön i Wadi Rumområdet är en del av ett unikt ekosystem,
som i sin tur är hem åt en lika unik
människokultur nämligen de arabiska
nomadstammarna, mer kända under namnet
beduiner. På eftermiddagen anländer vi till
Aqaba som ligger längst in i Röda Havets
vik. Vi bor på Coral Beach Hotel***. Den
fina sandstranden och det glittrande havet
inbjuder till skön avkoppling. (frukost,
lunch)

6/10 Onsdag – Aqaba
Hela dagen står till fritt förfogande för
snorkling eller en tur med glasbottenbåt för
att se den färggranna undervattensmiljön
samt shopping i det skattefria Aqaba.
(frukost)

7/10 Torsdag – Döda Havet
Vi lämnar Aqaba tidigt på morgonen för att
köra till Döda Havet, jordens lägsta punkt,
400 meter under havet, och tar in på Derad
Sea Spa Hotel****. Här kan du göra ler-

inpackning och det finns möjlighet att bada
både i pooler och Döda Havet. Den höga
salthalten får oss att lätt flyta omkring och
känna oss som korkbitar. Nyttan av att
bada i det helbrägdagörande vattnet har
varit känt i tusentals år och nästan lika
länge har man hämtat råmaterial till det
berömda jordanska Dödahavsbadsaltet och
andra kosmetiska produkter som säljs
världen över. (frukost, lunch, middag)
8/10 Fredag – Jerash – Damaskus
Färden går till Damaskus via Jerash,
”Mellanösterns Pompeji”. Gerasa, var dess
forntida namn, är vackert belägen i en dal
och genomkorsas av floden Chrysorrhoas.
Jerash var en av de tio grekisk-romerska
städer från första århundradet e.Kr., som
tillsammans kallades för Decapolis. Större
delen av staden låg under sand när den
återupptäcktes på 1800-talet, vilket gör att
många byggnader man ser idag är i mycket
gott skick. Efter lunch passerar vi gränsen
mellan
Syrien
och
Jordanien,
förhoppningsvis
utan
alltför
lång
fördröjning
och
kommer
framåt
eftermiddagen till Damaskus. Inkvartering
på centralt belägna Hotel Europa***
(frukost, lunch)

”Rökelserutten” från norr till söder och
”Sidenvägen” från öster till väster. Souken,
d v s en permanent marknad, bildades av
hantverkare som slog sig ner för gott.

Nationalmuseet ger oss en överblick över
Syriens historia genom sina magnifika och
unika arkeologiska fynd. I anslutning till
museet ligger Tekiya Soulaymania, ett f.d.
kloster, som idag är en mycket väl ansedd
hantverksmarknad.
Gamla
staden
domineras
av
den
väldiga
Omayyadmoskén, en förebild för islamisk
arkitektur
och
den
fjärde
mest
betydelsefulla moskén bland muslimerna.
Vi går utmed Raka Gatan och besöker den

underjordiska kyrkan under Ananias
Kapell. Danska kulturinstitutet, vars
främsta
uppgift
är
att
främja
kultursamarbetet länderna emellan, ska vi
också hinna med. (frukost, lunch)
10/10 Söndag – Damaskus
I dag kan du utnyttja dagen för att göra egna
upptäckter. På kvällen äter vi gemensam
middag. (frukost, middag)
11/10 Måndag – Hemfärd
Flyg från Damaskus till Köpenhamn med
Turkish Airlines går enligt följande:
Damaskus – Istanbul

9/10 Lördag – Damaskus
Damaskus har under årtusenden varit en
omlastningsplats för österlandets alla rikedomar. Här möttes karavanvägarna,

Istanbul–Köpenhamn
Istanbul – Stockholm
(frukost)

09.55 – 12.05

14.15 – 16.30
13.50 – 16.20

Pris: 16.500:- sek/person
Enkelrumstillägg: 2500:- sek
Avbeställningsskydd med Europeiska kostar 6% av resans pris.
Priset inkluderar:
- Flyg med Turkish Airlines i ekonomiklass via Istanbul till Amman och åter från Damaskus.
- Inkvartering i dubbelrum på 3 och 4 – stjärniga hotell.
- Frukost under hela resan.
- Sex luncher.
- Fyra middagar.
- Samtliga transporter med modern helturistbuss.
- Samtliga besök och inträden enligt programmet.
- Svensk reseledare Karin Nilsson.
- Engelsktalande lokalguide.
- Dricks till måltidspersonal, bagagehantering m.m.
- Flygskatter och lokala skatter.
- Visum ( giltigt pass minst 6 månader efter hemkomst).
Priset inkluderar inte:
- Dricks till chaufför och lokalguide.
- Departure tax Damascus Airport US$ 12.00.
- Måltidsdrycker.
Anmälan görs till Kerstin Lindström, Tre K Travel AB på telefon 0413 – 555396 eller på mail
kerstin@treK-travel.se så snart som möjligt eller senast 31/7 2010. Vi skickar faktura på
anmälningsavgiften 2.500:- sek/person samt visumformulär. Slutbetalning senast 31/8 2010.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskilda resevillkor d v s avbokning mer än 65 dagar
före avresa uttages en avgift på 800:- sek/person. Om avbokning sker 35 – 64 dagar före avresa blir
kostnaden 50% av resans pris, 15 – 34 dagar före avresa 80% av resans pris samt mindre än 14 dagar
före avresa 100% av resans pris. Kontrollera ditt avbeställningsskydd!
Reseförsäkring och avbeställningsskydd – Många har idag ”Resplus försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med reseförsäkring alternativt en
kompletterande reseförsäkring som för närvarande kostar 530:- kr/person för 11 dagar i världen.
Vi reserverar oss för eventuella pris- , program- och hotelländringar utanför vår kontroll, som
ändring av växelkurs, flygskatter m.m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor angående resan så hör gärna av dig till Kerstin Lindström tel. 0413 – 555
396 Tre K Travel AB!

Klövervägen 7, 241 35 Eslöv Tel. 0413 – 555 396, Mobil 070-5917050
kerstin@treK-travel.se
www.treK-travel.se

