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Forord

Du sidder med en beskrivelse af vores rundrejse i Jordan.

Det er ikke en fyldestgørende rejseguide �l Jordan, da vi kun har skrevet
om det, vi har set, hørt og oplevet.

Vi håber, du kan bruge den som inspira�on, hvis du vil besøge Jordan, men
med det forbehold, at din oplevelse naturligvis kan være en helt anden.

Vi rejste med Travelbird, og alle overnatninger samt enkelte af udflugterne
var booket hjemmefra. Under hele turen havde vi privatchauffør, som var
den samme person på hele turen.

Jordan er et fantas�sk land med venlige og imødekommende mennesker,
spændende mad, storslåede udsigter og spændende historie.

Heidi og Thomas

tkr@familien-krohn.dk
www.thomasckrohn.dk
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Torsdag den 19. december 2019: København – Berlin – Amman

Vi startede med afgang fra Københavns Lu�havn kl. 11 med en mellem-
landing i Tegel lu�havn i Berlin. Tegel er virkelig en uinteressant lu�havn, så
heldigvis havde vi kun to �mers vente�d. Man skal huske i Tegel lu�havn, at
man skal ud af lu�havnen for at komme hen �l den gate, som man skal
videre fra. Der er ikke noget transitområde i lu�havnen. Og e�er pas- og
sikkerhedskontrol ind �l gaten, er man så helt kommet væk fra alle bu�kker
og restauranter – undtagen en lille toldfri bu�k og en kiosk.

Vi ledte e�er landingen e�er et ordentligt spisested for at få lidt frokost,
men også her er Tegel begrænset. Da vi ikke syntes, vi ville give 40 Euro for
en frokost på en ordentlig restaurant, og ikke gad blot en sandwich, så
kunne det kun blive �l Burger King, som heller ikke var videre spændende.

Dere�er gik turen
fire �mer �l Am-
man i Jordan med
Jordanian Airlines i
fly med kongekrone
på haleroret. En
flyvetur, som star-
tede i solskin fra
Berlin, og som halv-
delen af vejen fore-
gik i mørke med
udsigt over Mel-
lemøstenmed store
lysende byer, bl.a.

ind over Israel.

Vi landede i Amman kl. 19.15 lokal �d, og før vi nåede igennem
paskontrollen, blev vi mødt af en lokal guide, som hjalp med at få os hur�g
igennem visa- og pascheck. Inden da havde vi købt et visum, som er en
formssag at få i lu�havnen �l 40 jordanske dinarer (JD) per person.
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Det hjalp os dog ikke at komme hur�gt igennem lu�havnen, da vores
bagage ikke var med flyet fra Berlin, men var blevet sendt med et direkte fly
fra København, som vi så må�e vente en �me på ankom.

Here�er blev vi sat på en bil og introduceret �l vores privatchauffør og
guide, Yousef, som var vores guide rundt i Jordan de næste 7 dage. Han
kørte os �l vores hotel, Hotel Monarch, som ligger omkring 10 km fra
centrum. Her sikrede han sig, at vi blev taget ordentlig imod, før han kørte
hjem.

Vel ankommet �l hotellet, fik vi smidt vores bagage, hvore�er vi gik ned i
hotellets restaurant og fik en solid por�on a�ensmad bestående af kylling i
arabisk karry med ris. Det var rig�gt godt. Og så var det ellers med at komme
i seng, da klokken e�erhånden var blevet tæt på midnat, og vi havde en
a�ale med vores guide næste morgen kl. 8.30.
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Fredag den 20. december: Amman – Jerash – Ajloun – Amman

Fredag morgen gik vi i hotellets morgenmadsrestaurant og troede, vi skulle
have alle�ders morgenmadsbuffet på det firestjernede hotel. Men der var
ingen buffet. Der var heller ikke andre gæster i restauranten? Vi kunne kun
se, at et par havde siddet og fået morgenmad. Det viste sig så, at der kun var
få gæster, og at vi derfor blev bedt om at vælge mellem kon�nental, arabisk
eller amerikansk morgenmad. Og det gjorde vi så, hvilket viste sig at være
udmærket, da de kom med både yoghurt, frugt, omelet, brød, kager mv.

Bage�er gjorde vi os klar �l feriens første rig�ge eventyr og sa�e os i
lobbyen for at vente på vores chauffør – og så gik �den… En halv �me e�er
fik vi at vide, at han havde problemer med bilen, og at han derfor først
kunne nå frem endnu en halv �me senere. Så gik vi retur på værelset, ind�l
han kom. Vi fandt aldrig ud af, hvad bil-problemerne havde bestået i – bilen
så ud �l at være en ret ny hybridbil, og den var meget behagelig at være
passager i.

Fra hotellet kørte vi mod dagens første stop i Jerash, som er den bedst
velbevarede græsk-romerske ruinby i mellemøsten. Jerash bliver også kaldt
for Asiens Pompeii. Byen blev anlagt 333 år før vores �dsregning, og husede
i begyndelsen af det 3. århundrede 15-20.000 indbyggere.

Ved indgangen går
man gennem Had-
rians port, som er
en 13 meter høj
trium�ue bygget
�l ære for Kejser
Hadrian, da han
besøgte byen. Der-
e�er passerer man
Hippodromen, som
er et stort sports-
anlæg, hvor der
�dligere var plads
�l 15.000 �lskuere.
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Det mest imponerende er Teater syd, som er meget velbevaret, og hvor et
par musikere spillede, så vi nåede at høre den flo�e akus�k. Teateret er
bygget mellem 81-96 år før vores �dsregning og havde plads �l 5.000
�lskuere.

Vi blev også betaget
af de 15 meter høje
søjler i Zeus tempel,
Forum med søjler
rundt om en stor
oval plads, den 800
meter lange gade
CarloMaximus,som
engang var flanke-
ret af 500 søjler,
nord teateret brugt
�l regeringsmøder,
resterne af en kate-
dral og det velbeva-

rede mosaikgulv i St. Commons & St. Damianus kirken.

At gå rundt på et så historisk sted i fuld sol og blå himmel sam�dig med, at
moskéerne kaldte �l fredagsbøn og ‘råberne’ forsøgte at overdøve hinanden
med deres bønnesang, gjorde det også �l en helt høj�delig oplevelse.

Uden for komplekset fik vi te
og kaffe af vores guide, før vi
sa�e kursen mod næste stop
ved borgen Ajloun, som er
bygget på toppen af bjerget
Mt ‘Auf (1250 m) mellem
1184-1188. Borgen er et
�dligere militæranlæg, som
var strategisk godt placeret.

Borgen er delvist restaureret,
så man får et fint indtryk af
de mange rum med impo-
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nerende stenvægge og -lo�er. Flere steder er der også mosaikker – i gulvet
på en kirke i borgen, er der bl.a. en mosaik af to fisk og brød, som er en �dlig
historisk henvisning �l det ny testamente. Vi så også et rum fyldt med stakke
af store kanonformede sten, som blev brugt som kasteskyts fra
katapulterne.

Fra borgen er der en fabelag�g udsigt over Jordandalen, Vestbredden og
Israel. Det i sig selv gør et besøg alle pengene værd!

Vi kørte retur mod
Ammanogfikchauff-
øren �l at sæ�e os
af downtown med
retningsangivelser
på, hvordan vi fandt
frem�l Jordanernes
ynglingsrestaurant:
Hashem Restau-
rant, da vi i Lonely
Planets guidebog
havde læst, at man
ikke har prøvet
falafel, før man har
spist her. Det har vi nu, og de var altså også virkeligt gode! Det er tydeligvis
et sted, jordanerne valfarter �l, og som turister også finder frem �l – der er
o�e ingen tomme borde, men meget hur�g betjening og afrydning, så det
kan sagtens svare sig at vente. En stykke plas�k bliver lagt på bordet, inden
maden kommer, og så samler de simpelthen alle rester og skåle ved at pakke
plas�kken sammen, når der ryddes af. Det tager ikke mange sekunder.

Godt mæ�e kastede vi et blik ind i Habibah, hvor de sælger mellemøstlige
småkager og søde �ng. Det er dyrt! Vi blev i hvert fald for nærige over at
skulle give godt 20 JD for en æske med blandet sødt.

Herfra slentrede vi gennem ind�l flere markeder, såkaldte souks, som i
forskellige gyder, stræder og gader har hvert deres speciale: Smykker, frugt
og grønt, medicin/sundheds�ng og tøj. Da fredag er fridag for de fleste
jordanere, så var der vild gang i handlerne.
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Vi nåede ved solnedgangs�d frem �l det romerske teater, hvor der foran er
bygget et nyt parkag�gt område, som vi kunne se, at jordanerne nyder at
opholde sig i: Børn legede, familier mødtes og sad os snakkede og hyggede
sig. Desværre nåede vi ikke frem i �de�l at kravle op adbjerget foran teateret
�l rig�gt at fange solnedgangen. Det ville bestemt have været en gåtur værd.
Fra teaterområdet fangede vi en taxa og kørte �l Rainbow Street, Abu Bakr
Siddiq St. Det er en gade i området Jebel Amman, som består af mange

caféer, restauranter
og souvenirbu�k-
ker. Her er meget liv
især om a�enen,
hvor jordanerne
mødes og hænger
ud. Vi fangede
herfra en flot
a�enhimmel over
Amman, før solen
gik helt væk.

Om a�enen fandt vi frem �l restaurant Ataba Restaurant på 1. sal, hvor vi
nød noget at drikke, inden vi bes�lte a�ensmad. Det var ret lækkert:
Pebersteak og mix af arabisk grill.

På vej retur �l hotellet havnede vi desværre i en taxa uden taxameter, hvor
chaufføren forsikrede os om, at vi ikke ville blive kede af prisen. Vi burde
have hoppet ud igen… Han ville have 10 JD, da vi nåede frem �l hotellet,
hvor vores guide havde sagt, at det ville koste 3-4 JD at køre de ca. 10 km.
Nå, men vi endte på 5 JD, og under alle omstændigheder synes vi, de
omregnede ca. 50 kroner var meget billigt. Det ville 100 kroner også være.
Men husk al�d at a�ale pris, hvis I tager en taxa uden taxameter. Vær
desuden obs på, at det er svært at kende forskel på rig�ge taxaer og private
taxaer uden taxameter, da begge kan have skilt på taget.
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Lørdag den 21. december: Amman – Madaba – Mt Nebo – Det Døde Hav

Lørdagmorgen tjekkede vi ud af hotellet kl. 8.30 og sa�e kurs mod citadellet
i Amman. Her fik vi mulighed for at gå rundt 1,5 �mer på egen hånd, mens
vi så på resterne af de �dligere bebyggelser i Amman. Citadellet ligger på

toppen af et bjerg
midt i Amman cen-
trum, hvorfra man
har en fantas�sk
udsigt over store
dele af byen. Blandt
andet består hele
den ene side af
bebyggelse �l flygt-
ninge fra nabo-
landene, ligesom
det royale slot ligger
der.

‘Flygtningeområdet’ huser 1 million flygtninge, som bor i huse opført og
givet �l flygtningene af Jordan. I alt skønnes Jordan at huse 6 millioner
flygtninge fra nabolandene, hvilket har fordoblet det oprindelige
indbyggertal i de sidste ni år. Tankevækkende i forhold �l antallet af
flygtninge i Danmark, som jo sammenlignet er ingen�ng.

E�er besøget på
citadellet inviterede
vores chauffør os på
et besøg i Ammans
størstemoske, Kong
Abdullahs moske.
Heidi blev iført en
kåbe med �lhør-
ende hæ�e, som
hun skulle have på,
når vi var imoskeen.
Selve moskeen be-
står af et meget
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stort bederum, hvor der er plads �l 7.000 bedende mænd samt et mindre
rum �l 500 bedende kvinder. Bage�er var der mulighed for lidt shopping i
den �lhørende souvenirbu�k, som skulle være billigere end andre steder, da
den er fritaget fra skat. Vi tror i alt fald, at vi gjorde en god handel især af
produkter med mineraler/salte fra Det Døde Hav.

Så sa�e vi kursen ud af Amman og mod byen Madaba. På vejen kunne vi se,
at der alle steder rundt i Jordan er gang i byggeriet, og at der bliver bygget
rig�g mange nye boligkomplekser �l at huse alle flygtningene. Vi kørte også
forbi et velhaverkvarter på vej mod Madaba, hvor en bolig nemt kan koste
mellem 1 og 5 millioner JD.

Chaufføren fortalte, at flygtningene får en bolig s�llet �l rådighed af den
jordanske stat og en månedlig ydelse på 700 JD. Yousef var specielt ikke glad
for de syriske flygtninge, som o�e pressede priserne på arbejdskra�, så
arbejdsgiverne fyrede jordanerne og i stedet ansa�e syrere �l en meget
lavere løn.

IMadaba besøgte vi
en græsk-ortodokse
kirke, Sct. George,
som har en gulv-
mosaik på 15x6
meter med et kort,
der viser hele
Mellemøsten. Dele
er mosaikken er i
dag gået tabt, men
det er tydeligt, hvad
den viser.
Mosaikken er lavet
omkring år 560

e�er Kris� fødsel og består af 2millioner sten. Det er ogsåmuligt at se andre
kirker og bygningsværker med mosaikker i Madaba, og der skulle også være
en del bu�kker i byen, som sælger mosaikker, men det kunne vi ikke nå at
se nærmere på.
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I Madaba købte vores guide frokost �l os, som bestod af friske, varme
falafler og en nylavet falafel sandwich med humus og grønt, som vi spiste i
bilen på vej videre mod Mount Nebo. E�er sigende skulle det være byens
bedste sandwich, og det tror vi på.

E�er frokosten ramte vi Mt. Nebo. Det skulle være her, hvor Moses modtog
udpegningen af Det Hellige Land �l det jødiske folk. Guiden fortalte, at alle
tre religioner, kristendommen, jødedommen og islam alle er enige om, at
Moses besteg bjerget, men here�er hører enigheden mellem de tre
religioner også op. Det siges i nogle skri�er, at Moses døde og ligger
begravet her.

På toppen afMt. Nebo er en kirke
opført �l ære for Moses. Den
oprindelige kirke havde en stor
mængde gulvmosaikker, hvoraf
dele af disse stadig kan ses. Fra
kirken kan også Moses kilde ses,
som e�er fortællingen skulle
have sprunget ud af klippe-
skrænten, der hvor Moses slog i
jorden med sin stav.

Pave Johannes Paul besøgte
kirken i år 2000, hvor han
plantede et oliventræ. Herunder
lå en sød kat og sov, da vi var på
besøg.

Fra Mt. Nebo kan man se ind i
Israel, som deler grænse med Jordan ved Det Døde Hav og Jordanfloden.
Specielt var Jeriko meget tydelig, selvom det meste af området ved Det
Døde Hav var dækket af en tæt dis.

Here�er kørte vi det sidste stykke ned fra Mt. Nebo �l Det Døde Hav. Det
betød, at vi kørte fra 710 meter �l 398 meter under havets overflade. Vi
kørte ned igennem et flot bjerglandskab, ind�l vi kom �l havet. Her kørte
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chaufføren os �l vores hotel, Ramada Hotel Resort, som er et firestjernet
hotel.

Klokken var tæt på 15, så vi skyndte os at hoppe i noget badetøj, så vi kunne
nå en tur i Det Døde Hav. Vi blev transporteret de ca. 500 meter fra hotellet
�lhotellets strand ien lille shu�lebus,derkørerhvertkvarter.Ennogetspeciel

oplevelsemåvi sige.
Man kan næsten
sidde op i vandet og
behøver ikkeatgøre
noget for at holde
sigflydende.Vandet
har et sal�ndhold
på 31 procent, men
det er alt andet end
almindeligt køkken-
salt. Hvis du smager
på vandet, er det
ikke specielt salt, og
det smager ander-

ledes end det havvand, vi normalt kender. Man kan se saltet i hvirvlerne i
vandet, når man fører hånden igennem vandet. Når man står op af vandet,
er man helt fedtet, som hvis man havde taget bad i fedt. Ved stranden kan
man også vælge at smøre sig ind i ildelugtendemudder, hvis man skulle have
lyst �l det. Sådan nogetmudder er dyrt �l salg i detmeste af Jordan, og Heidi
skulle da også prøve det. Bage�er kunne det hele skylles af ved bruserne,
som var ops�llet tæt på havet.

E�er en svømmetur i Det Døde Hav, et bad og en omklædning tog vi en øl
og vand på hotellets terrasse, hvor vi nød solnedgangen. Turens eneste øl
vel og mærke, da alkohol er dyrt i Jordan. Den kostede da også nær 100
kroner! Here�er blev det �l et par �mers afslapning på værelset, inden vi gik
i restauranten og fik noget a�ensmad, som bestod af en buffet. Der er ikke
andre muligheder i området, end at spise på hotellet - medmindre man får
fat i en taxa og kører �l et andet hotel eller �l Madaba. Buffeten var ikke
videre spændende. Sam�dig oplevede vi ikke, at hotellet lever op �l den
standard, vi normalt forventer af et firestjernet hotel. Personalet var meget
lidt servicemindede, og vi havde nærmest på fornemmelsen, at vi ikke var
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velkomne. Sam�dig var det ikke muligt at få skrevet noget på
værelsesregningen, når vi bes�lte noget. Vi fik senere den forklaring, at det
var fordi, at vores vores ophold var betalt på forhånd, og vi ikke havde lagt
et depositum på 100 JD, hvilket ingen havde nævnt på noget �dspunkt.
Ligeledes har det heller ikke været noget problem på andre hoteller.

E�er a�ensmaden fik vi skrevet nogle �mer på den her rejsebeskrivelse,
inden vi skulle sove.
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Søndag den 22. december: Det Døde Hav – Sobak – lille Petra – Wadi Musa

Næste morgen blev vi vækket �dligt kl. 4.00 af konstant hundegøen fra den
hundegård, som viste sig var lige uden for vores vindue, hvor hotellet havde
deres vagthunde. Den gøen stod på i over en �me. Derudover har hotellet
værelsesdøre, som kan smækkes, dvs. at der ikke er en dæmper på dørene.
Det betød meget larm fra smækkende døre hele morgenen. Så hvis du
foretrækker et roligt hotel med imødekommende personale, så tag endelig
�l et andet hotel!

Vi blev hentet på hotellet, hvor vi havde spist sen morgenmad, kl. 10.30.
Here�er gik dagens rute fra verdens laveste, naturlige punkt knap minus
398 meter under havets overflade, langs hele Det Døde Hav og op i mere
end 2.500 meters højde i de flo�este bjergkæder mod dagens mål i Wadi
Musa.

På turen langs Det Døde Hav stoppede vi ved broen over Wadi Mujib, en
klø� som strækker sig flere kilometer ind i bjergene. Om sommeren er det
muligt at se vandfald, men pga. voldsom regn �l �der om vinteren er
området lukket november-februar. Vi kunne derfor kun se udsigten fra
broen, og den er i sig selv virkeligt flot. Der er nogle meget, meget flo�e
klippeforma�oner.

Lidt senere stoppede vi for at se et sted langs kanten af Det Døde Hav, hvor
saltaflejringerne er meget tydelige i vandkanten. Det laver smukke farvespil

– og kombina�onen
afdet turkisblåvand
og den blå himmel.
Jamen altså, det er
også bare flot.

Næste stop var ved
et område, hvor
vores guide fortalte,
at hans familie er
kommet hvert år de
sidste 17 år for at
tænde bål og lave
barbecue med skøn
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udsigt over Det DødeHav. Det er hermeget tydeligt, at vandstanden er faldet
drama�sk de seneste år. Flere meter. Ifølge vores guide har israelerne lukket
vand�lførslen fra Jordanfloden og Det Røde Hav �l Det Døde Hav, så der slet
ikke kommer nyt vand �l. Havet står dermed bare og fordamper – og vil, hvis
det fortsæ�er, forsvinde indenfor få år�er.

Det er også meget tydeligt, at Det Døde Hav er skrumpet gevaldigt i
udmundingen i denmodsa�e ende, end hvor vi havde overna�et. Her ligger
et stort område helt brak og er tørret ind – og bliver en slags
ingenmandsland på grænsen mellem Israel og Jordan.

Et stykke fra udmundingen så vi desuden et saltudvindingsanlæg, hvor de
pumper vand ud for at lade vandet fordampe, så saltet ligger �lbage. Det
virker så også ret �ollet, da mere vand jo bare forsvinder på den måde.

Herfra gik køre-
turen opad, opad
og a�er opad – Vi
tror, vi kørte fra Safi
�l Fifa og videre op
�l Al Bayda �l udsigt
over DanaNa�onal-
park �l Shobak
fæstningen.

På vejen stoppede
vi flere gange for at
beundre udsigten,
og vi fik også the/
kaffe ved et særligt flot udkigspunkt. Her var der i øvrigt tæt på 50 hunde,
som var en slags vagthunde eller hyrdehunde, som nogle russiske turister
kom lidt for tæt på, så alle hundene begyndte at gø. Der var også store ravne
i lu�en, hvilket var super smukt.

Da vi nåede frem �l Shobak fæstningen, eller slo�et hedder det vist, gik vi
stejlt opad for at nå frem �l det på toppen af det lille bjerg, det ligger på -
helt for sig selv i et bjergområde med vild flot udsigt �l alle sider. Shobak
blev bygget som fæstning af korsfarskongen Baldwin I i 1115. Der er ikke
meget �lbage af fæstningen, men blandt ruinerne får man alligevel en god
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fornemmelse af de
mange rum og
funk�oner, der har
været samlet inden
for murene. Blandt
andet flere af
hjørnetårnene og
to kirker. Og fæst-
ningen ser på
afstand stadig im-
ponerende ud, som
den ligger der og
troner for sig selv i
det ellers golde

landskab. Fra fæstningen ses flere ruiner også af beduinlandsbyer fra
middelalderen, og så står der – lidt underligt – en stor vindmøllepark, som
skulle være en gave fra Danmark �l Jordan.

Fra Shobak kørte vi ad flere bjerge �l Lille Petra, som vores guide anbefalede
os at se – i stedet for endnu en fæstning/slot. Vi hyrede her en lokal guide
�l at vise os rundt og fortælle om
stederne. Han skulle have 15 JD
for en �mes rundtur, men det
blev nu ikke �l meget mere end
en halv �me, før han viste os
retningen på den sidste bid af
turen, som han lod os gå alene,
mens han så gik retur. Vi følte os
en smule snydt, men ok – han fik
også mindre, end han først
mente, han skulle have, og vi ville
ikke have fået meget ud af
besøget uden en guide.

Vi lærte at skelne mellem de
forskellige typer af huler. Nogle
har været vandreservoirer, hvor
sindrige vandkanaler er skåret ud
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i klipperne, så vandet fra bjergene flyder ned i beholderne flere steder i
området. Andre ”huler” har været hjem for familier med køkken, stue og
mændenes værelse. Dem er der en del af. Der er også flere flo�e templer
og en badestue, hvor vandet blev varmet op. Her gik først kvinderne i bad,
og senere var det så mændenes tur.

En af hulerne er bag lås og slå for at bevare lo�et uberørt – det er nemlig
malet med druer, blomster og fugle. Det er et sjældent eksempel på et

nabatæisk maleri,
og det er utroligt, at
noget så gammelt
er så velbevaret og
har overlevet, at
beduinerne senere
har ha� bålplads i
hulen.

Hele Siq’en, klø�en
som hulerne ligger
i, er ca. 400 meter
lang. Og ved enden
er en meget stejl

trappe op, hvor noget er den mest af alt er klippesten, man skal klatre på,
for at komme op �l et udsigtspunkt, hvor vi blev belønnet af en super flot
udsigt over de forvitrede klippeforma�oner i solnedgangens gyldne lys. Her
er også en beduinbu�k, hvor man kan købe kaffe/te – og den er ejet af en
dansk familie! Lidt surrealis�sk at se en dansk kvinde i burka og høre hende
tale med sin dreng på dansk.

Fra udsigtspunktet kravlede vi ned igen og gik retur, mens vi beundrede de
gamle huler og klipper. Ved udgangen bød vores guide på te, før vi kørte
videre.

Vi stoppede på vejen �l byen Wadi Musa for at fange solnedgangen over
bjergene, der rummer Petra og lille Petra. Flot, flot. Bjerge og solnedgange
kan altså noget.
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Here�er kørte vi ind i Wadi Musa, som ligger op ad en bjergskråning, og
fandt vores hotel, som skulle være vores hjem for en nat. Det er første gang,
at vi har boet på et værelse med nummeret 001!

Om a�enen gik vi en tur ned af bjerget og kiggede på bu�kker og
restauranter, dels for at få købt drikkevarer og dels for at finde et sted at
spise a�ensmad. Vi endte på Zawaya Restaurant, som så hyggelig ud, og
som havde jordansk mad. Servicen var god, maden var lækker, og vi fik en
lun og utroligt god kokoskage og the bage�er på huset.

17



Mandag den 23. december: Petra – Aqaba

Vi stod �dligt op, og var klar �l at tage de få kilometer fra hotellet �l Petra
Visitor Center med en taxa. Her fik vi købt bille�er samt en engelsktalende
guide, som kunne tage os igennem Petra, så vi også fik forklaringer og lidt
historie ud af turen. Indgangen �l Petra koster 50 JD per person, og en guide
koster 50 JD. Vores entre og guide var betalt via vores rejse.

Fra besøgscenteret �l indgangen �l Siq’en (bjergklø�en) er der cirka 800
meter. Det er en gåtur i det åbne landskab, hvor guiden fortalte lidt om
områdets historie, som går �lbage �l 600 år før vores �dsregning. På det
�dspunkt bosa�e en lokal stamme, nabatæerne, sig i området. Dengang var
området samlingspunktet mellem silkevejens handelsruter og handels-
ruterne fra Arabien. Nabatæerne sørgede for at kontrollere området og
besky�ede de handlende mod at de betalte skat �l nabatæerne. Derfor var
stammen meget velhavende.

En del af nabatæ-
erne levede i huler i
klipperne, mens an-
dre boede i deres
telte i området. Når
de døde skulle be-
graves skete det i
andre slags klippe-
huler. For de riges
vedkommende blev
klippenes facade
hugget�lmedmøn-
stre og over døren
blev en trappe
typisk udhugget, som førte �l dødsriget. Kongernes gravkamre var endnu
mere imponerende og bestod af detaljerede mo�ver og mønstre. De
kongelige facadervar typisk20-30meterhøjeog lige såbrede.Alt blevhugget
ud i klippen i et stykke startende fra oven. Det kunne tage mange år at lave
en facade, så arbejdet begyndte længe før personen døde.
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Omkring år 100 e�er Kris� blev området besat af romerne, som ligeledes
gerne ville kontrollere de vig�ge handelsveje. Romerne byggede videre på
området, og flere af de bygninger, som står �lbage i dag som ruiner, er
bygget af romerne, herunder et stort tempel og badeanlæg.

Guiden tog os ind igennem siq’en og fortalte undervejs. Heldigvis var vi
fremme �dligt på dagen, og december er også uden for højsæsonen. Derfor
var det muligt at få billeder undervejs uden alt for mange mennesker på.
Petra er den mest besøgte a�rak�on i Jordan med 1 million besøgende
årligt.

Langs væggen på hele siq’en er
der en rende indhugget i klippen,
hvori der har ligget keramikrør.
Inde i rørene har der løbet frisk
vand, som kunne bruges som
drikkevand og �l at vaske ansigt
og hænder. Hvert rør har været
40 cm langt og lidt smallere på
midten, hvilket har været med �l
at give vandet et vist tryk.

Selve siq’en har også været
brolagt, og flere steder kan man
se dele af den oprindelige
brolægning. Guiden fortalte, at
man mener, der ligger en ældre
brolægning nogle meter dybere.
Dele af væggene i siq’en er

udsmykket med indhuggede figurer, bl.a. en kamelkaravane.

E�er at have gået 1.200 meter i siq’en ender den ud mod en plads, hvor
Petra’s kendetegn, monumentet som kaldes the Treasury, venter. De sidste
100 meter kan man se mere og mere af Treasury. Det er et meget
imponerende syn at komme fra den smalle siq �l den pludselig åbner sig ud
mod de�e enorme monument i de helt særlige lyserøde sten.

19



Treasury er næsten 40 meter højt
og lidt smallere. Den består af to
etager. En underetage med 6
søjler bærende et tag, mens den
øvre etage har to taghalvdele
båret af to søjler hver, og mellem
dem står en rund krone båret af 4
søjler og med en urne på toppen.
Derudover er facaden fyldt af en
masse udskårne detaljer. Guiden
fortalte om flere af detaljerne,
hvor en teori er, at de 12 søjler
symboliserer månederne, derud-
over er der andre 7 indgra-
veringer, som symboliserer antal
dage i ugen og a�er 365 som
symboliserer antallet af dage på
et år.

Det hele er mejslet ud af klippen i et stykke. Inde bagved i selve klippen er
etstortrum,hvorenkongeharværet
begravet, Kong Aretas III, som blev
begravet omkring 100 år før Kris�
fødsel. Hele facaden er en blanding
af græsk, romersk og nabatæisk s�l,
hvilket vidner om nabatæernes
forskellige handelskontakter i hele
middelhavsområdet.

Vi så Treasury i morgenlyset, hvor
den siges at tage sig flo�est ud. Vi
kom forbi igen om e�ermiddagen,
og det var bestemt om morgenen,
at den er smukkest, men måske
også fordi man havde forvent-
ningerne intakt e�er den lange
gåtur igennem siq’en. Bare det ene
monument var hele turen værd.
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Here�er gik turen
videre �l Street of
Facades, som rum-
mer endnu flere
gravmonumenter i
mere eller mindre
udsmykket s�l. Der
er mere end 40
forskellige facader.
Her er der tale om
familie-gravsteder,
hvor flere personer
er blevet begravet.
Det var området for

de rige i det nabatæiske samfund. Der er også masser af huler med hjem
som i lille Petra.

Videre kommer man �l teatret, som er et amfiteater udhugget i ét stykke af
klipperne. Det har kunne rumme 4.000 �lskuere og blev kun brugt �l
religiøse ceremonier, ikke �l underholdning.

Som det sidste i klippeområdet er de kongelige grave. Her er 4 imponerende
facader, som alle er udsmykket i s�l med Treasury, men ikke lige så flo�e.
Søjlerne er ikke fritstående, og facaderne er meget ødelagte af vejr og vind
gennem 2000 år. Til
gengæld er farve-
spillet i klipperne
imponerende ski�-
ende fra rød �l gul
�l blå. Den ene af de
kongelige grave er
senere blevet om-
byggetmed buer og
søjler foran for at
tjene som byzan-
�nsk kirke under
det romerske styre.
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I det åbne landskab skabte romerne en gade flankeret med søjler, som det
ses fra andre romerske byer. I forbindelse med gaden byggede romerne bl.a.
en kirke, som er blevet overdækket for at bevare mosaikkerne i gulvet. Og
mest markant står et kæmpe tempelkompleks på over 7.000 kvadratmeter
bestående af et tempel og et badeanlæg. Templet er blevet udgravet i
1990’erne og er utroligt velbevaret.

Gaden slu�er med monumentet Qasr al-Bint, som menes at være et
oprindeligt tempel fra lige e�er Kris� fødsel �l at ære guden Dushara, som
var en af de oprindelige guder hos nabatæerne.

Hele turen fra
Siq’en og �l det
sidste tempel er på
5 kilometer, hvor
den guidede tur
også slu�ede. For
enden af turen lig-
ger to restauranter,
hvor man kan spise
frokost. Den dyre
og luksuøse Basin
Restaurant og den
noget billigere Na-
bataean Tent Res-
taurant. Begge serverer buffet med jordansk mad. Vi valgte Nabataean Tent
Restaurant, hvilket var et ganske fint valg, hvor vi kun skulle betalte 12 JD
per person, mens den anden tog 25 JD. Maden var rig�g god – og de havde
også lækre, nystegte falafler.

Hvis man har lyst, �d og kræ�er �l det, kan man gå en tur op �l the
Monastry, som er en gåtur på en �mes �d op og �lsvarende ned. Monastry
er en facade, som ligner Treasury på mange måder, men søjlerne er ikke
fritstående. Til gengæld er mange af detaljerne bedre bevaret. Vi valgte ikke
at gå derop.
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Vi brugte de næste par �mer på at kigge på alle de forskellige monumenter
i området, som guiden blot havde præsenteret for os, og som vi dermed
manglede at komme tæt på.

Man skal som minimum sæ�e en
hel dag af �l sit besøg i Petra, da
der er rig�g meget at se. Det
anbefales at bruge to dage, hvis
man vil have det hele med.

Vi syntes, vi nåede rig�g meget
på de 7 �mer, vi var i Petra, og vi
endte med at have gået 15 km.
Har man ikke lyst �l at gå så
meget, kan man leje både æsler,
kameler og hestevogne �l at lade
sig transportere. Det er bedu-
inerne, der står for transporten,
og de kommer med �lbud hele
�den, så prisen er ikke fast, men
kan forhandles. Vi beny�ede kun
vores egne ben som transport-
midler.

I området er der også små cafeer, som drives at beduiner, hvor man kan
købe vand, te, kaffe og snacks - og beny�e et toilet. Souvenirboder er der
også masser af, hvis man er på jagt e�er det. Igen kan det være en fordel at
spørge på den samme vare flere steder og forhandle prisen ned, da den
første pris, som gives, o�est er for høj.

Petra er svær at slippe, og man skal tage sig sammen for at ville vende
ryggen �l Treasury og begynde på turen gennem siq’en mod besøgs-
centeret. Besøgende skal være ude inden solnedgang, så der var ingen vej
udenom.

Vel �lbage ved besøgscenteret gik vi mod den cafe, som vi havde a�alt med
vores chauffør, han ville hente os ved. Han havde også givet os sit
mobilnummer, så vi kunne sende en SMS, når vi var færdige. Desværre
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havde han ikke fået tastet nummeret rig�gt ind, så vi kunne ikke få fat på
ham. Læren �l en anden gang: Husk at prøv det inden, så vi er sikre på, at
det virker! Til gengæld var de meget hjælpsomme på cafeen, og da vi havde
forklaret problemet, stod der hur�gt tre mennesker og prøvede at hjælpe
os. Det lykkedes dem at få ringet �l chaufføren, som kom kort e�er.
Problemet var, at der manglede et nul i landekoden.

Dere�er kørte vi
mod Aqaba, og
undervejs overbjer-
gene gjorde vores
chauffør holdt ved
en lille cafe, hvor vi
kunne nyde en kop
kaffe/te og se den
flo�e solnedgangen
over bjergene.

Så var der bare en
�mes køretur �l
hotellet i Aqaba,

hvor vi blev sat af ved 18-�den. E�er indcheckning gik vi en tur ned �l Det
Røde Hav, som var blik s�lle. Her er en fin udsigt �l den israelske by Eilat.
A�ensmaden nød vi på en lille restaurant i samme kompleks som hotellet,
og som vores chauffør anbefalede som den bedste restaurant i Aqaba,
Khubza & Seneya Restaurant. En fin, billig restaurant, hvor vi fik humus,
fyldte pitabrød med krydret oksekød og kylling i lemonsauce. Vi kan varmt
anbefale restauranten.
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Tirsdag den 24. december: Aqabah – Wadi Rum – Aqabah

Julea�ensdag begyndte med en super lækker morgenmadsbuffet på
hotellet, hvore�er vi slentrede rundt om en del af souk’en, der rummer
mange små bu�kker – bl.a. med produkter fra Det Døde Hav, nødder,
krydderier, grøntsager, kød mv. Vi gik også ned �l Det Røde Hav for at se
vandet i dagslys. Der er en strækning som er offentlig �lgængelig, og hvor
jordanerne selv bader og hygger sig. Herfra er det også muligt at få en halv
�l en �mes sejltur ud i bugten for at se på koraller og fisk. De 10 minu�er, vi
var der, fik vi �lbudt en tur �l 25 JD og ned �l 10 JD for os begge, men vi
havde desværre ikke �d.

Kl 10.30 blev vi hentet på hotellet for at køre på dagens eventyr �l ørkenen
Wadi Rum. Vi havde fået arrangeret, at vi kunne komme på en fem �mers
jeeptur e�erfulgt af middag i en femstjernet camp – for 55 JD pr. person.
Samme pris som en fire�mers tur-retur fra Aqaba ville have kostet via
rejsebureauet.

Vi mødte jeepen
ved et jernbane-
stop, hvor tog brin-
ger fosfat fra ør-
kenen. Det er den
eneste strækning,
hvor vi har set tog i
Jordan. Der holder
også nogle fine
gamle tog, og man
får det første rig�ge
kig på ørkenen, der
venter forude.

Vores guide kørte i ‘vores bil’ �l camp’en, hvor vi skulle være om a�enen,
mens vi tog turen på ladet af jeepen, som er udstyret med to stolesæder for
på den måde at have fuldt udsyn også under køreturen. Chaufføren var
beduin og bor fast i ørkenen, hvor han så bl.a. kører turister rundt. Og ja, så
gik det ellers med det samme ud over ørkensandet �l camp’en, hvor vores
guide stødte �l og turen rig�gt begyndte.
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Wauw, altså. Det er virkelig fantas�sk flot natur med mange bjerge, klipper
og sandbanker i de mest fantas�ske farver og former. De fleste bjerge er
ligesom lag-på-lag sandsten med stalak��er.

Ørkenen har været skueplads for krige mellem beduinerne og tyrkerne, en
vig�g handelsrute fra Saudi Arabien op gennemMellemøsten. Der er fundet
henved 30.000 inskrip�oner på klipperne, som er lavet af stammefolk fra
det sydlige Arabien og senere Nabatæerne, som bosa�e sig i Wadi Rum i det
�erde århundrede før vores �dsregning. Vi stoppede bl.a. ved Alameleh
Inskrip�onerne, som er nogle af de ældste og bedst bevarede.

Området er dog især kendt via TE Lawrence, Lawrence of Arabia, som var
her i 1917 under den arabiske revolu�on og deltog for at kæmpe mod
tyrkerne. Vi så, hvad der var �lbage af Lawrences hus (klipperne bag det og
udsigten fra dem er dog væsentligt flo�ere�). Vi gjorde også stop ved et af
de områder, hvor kampene havde fundet sted, og i en klø� hvor han har
lært beduinerne at kæmpe – Siq Umm Tawaqi, hvor hans ansigt med
tørklæde på er indgraveret i en klippe. Her er også andre klipper med
inskrip�oner, udover at klø�en i sig selv er meget smuk med meget tydelige
ski� i bjergsidens forskellige segmentlag. Der er også en stor
bjergforma�on, som er blevet opkaldt e�er Lawrences bog: Seven Pillars of
Wisdom. Vi er ikke 100% sikre på, om vi så dem.

Første stop vi gjorde, var foran en klippeforma�on, som er kendt fra Ridley
Sco� filmen The Mar�an med Ma� Damon i hovedrollen. Guiden fortalte,

at filmcrewet på
godt 2.000 boede i
en stor camp nær-
ved i de måneder,
det tog at optage,
og at han selv var
guide �lkny�et op-
tagelserne.

På turen så vi man-
ge utroligt smukke
bjerge, klipper og
sandbanker, men
hvad de alle hedder,
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fik vi ikke fat i. Vi
stoppede bl.a. ved
en klippe eller sna-
rere en stor sten,
der ser ud �l at
være placeret på
toppen af nogle
andre sten, så
klippeforma�onen
ligner en champig-
non. Tæt på lå der
en klippe, som er
udhulet og �dligere
brugt af de handels-
rejsende som forrådskammer.

Vi så også to naturlige broer, som strækker sig fra et bjerg/klippe �l det
andet. Vi mener den ene hed Umm Fruth Rock Bridge.

Sidste stop var ved Al Hasany Dunes sammenmed samtlige andre, der havde
kørt rundt i ørkenen i løbet af dagen. Det er en række klipper, der byder på
siddepladser, hvorfra der er udsigt over en bjergkæde, som solen går ned
bag – på helt spektakulær vis. Da solen forsvandt bag bjergene, og før det
blev mørkt, gik vi �lbage �l jeepen, hvor vores beduinchauffør havde tændt

bål og lavet vand �l
kaffe/the. Det var
super hyggeligt at
sidde der midt i
ørkenen og få noget
varmt at drikke på
bedste beduinvis.

Herfra kørte vi �l
den Camp, hvor vi
skulle indtage vores
julemiddag. Vi hav-
de halvanden �mes
vente�d, som vi
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brugte på at drikke te, nyde musik fra en musiker fra Yemen, tale med
guiden og ringe hjem �l børnene i Danmark og ønske en god jul.

Da spise�den nær-
mede sig, blev alle
gæster kaldt sam-
men �l det område,
hvor kødre�erne de
sidste o�e �mer
havde stået og
simret og stegt – på
en eller anden
måde har de tændt
op langt under
sandet, hvor store
kar medmaden står
med låg på, dækket
af med sølvpapir og så masser af sand ovenpå. Sindrigt system. En af
gæsterne blev bedt om at hjælpe med at åbne det første låg, hvor en mand
så sprang op og skræmte livet af os alle – ret sjovt. I tre andre ‘huller’ gemte
sig en tre-lags-rist med kylling, lam, kartofler og gulerødder samt to
grydere�er.

Maden blev serveret ved en stor buffet i et moderne kuppeltelt medmasser
af �lbehør – det var virkeligt velsmagende og lækkert. Og der var også
dessertbuffet, hvilket dog ikke var det bedste, synes vi.

E�er maden gik vi et stykke væk fra camp’en for at se på stjernehimlen –
vildt flot så mange stjerner der er at se væk fra lyskilder! Vi fik lyst �l igen at
overna�e i en ørken, som vi har gjort det før i Sahara.

Men vi skulle retur �l Aqaba, hvilket vi kom e�er en �mes køretur. På
hotellet fejrede vi julea�en med en enkelt gave �l hinanden, en pose
skumjulemænd og et kald hjem �l Danmark for at sige glædelig jul �l en del
af familien. En lille sjov julehilsen fra hotelpersonalet var, at håndklæderne
i løbet af dagen var blevet formet som en elefant, der havde fået Heidis
briller på samt som to svaner, der står og kysser og danner et hjerte. Meget
sødt�
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Onsdag den 25. december: Aqaba – Amman

Vi startede morgenen med at sove rela�v længe (ind�l kl. 8), hvore�er vi
spiste morgenmad på hotellet. En rig�g god buffet med et meget stort
udvalg.

Vi havde a�alt med vores chauffør at blive hentet på hotellet kl. 13 for at
køre �lbage �l Amman. Det betød, at vi havde et par �mer i Aqaba �l at se
lidt mere af byen.

Vi startede med at
besøge det gamle
fort i Aqaba, som
liggerned�lvandet.
Ifølge guidebogen
skulle fortet være
lukket for besøg på
grund af renove-
ring, men det er nu
åbent igen. Fortet
blev bygget i år 700-
800 og har været
ombygget adskillige
gange. Under kors-
togene var det i korsriddernes besiddelse, men blev erobret af Saladin under
den arabiske nedkæmpelse af korsridderne. Ligeledes blev fortet kra�igt
ødelagt under første verdenskrig, hvor tyrkerne havde erobret fortet, og det
blev bombarderet af engelske krigsskibe, som lå ud for Aqaba. Alt i alt et
meget fint fort med en lang historie.

Dere�er gik vi en tur gennem souken og så på de forskellige bu�kker. Der er
mange �ng, som er billigere, hvis man vil bruge �den på at shoppe. Der er
mange tøj-, sko-, smykke-, ure- og souvenirbu�kker. Til forskel fra mange
andre steder i verden, så kan man få lov at gå rundt s�lle og roligt og kigge
på �ngene uden at blive �lbudt alt muligt, som man skal købe eller se på.
Det meget rart. Nogle gange er der priser på �ngene, og ellers må man
spørge, hvis man gerne vil vide, hvad det koster. Vi købte dog ikke noget ud
over lidt poser med Dødehavsmudder �l gaver.
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E�er slentreturen
rundt i gaderne
tjekkede vi ud af
hotellet og spiste
lidt frokost på den
samme restaurant,
som vi havde spist
a�ensmad på to
dage før.

Vi havde en halv
�me inden chauf-
føren kom, og tæt
ved hotellet lå ud-

gravningen af en af verdens ældste kirker, som vi lige fik set. Det skønnes, at
det er den ældste kirke, som er bygget �l formålet, og at den er fra år 300-
400. Der er ikke meget andet end lidt fundament �lbage, men det er
tydeligt, at det har været en rela�v stor kirke.

Næsten ved siden af ligger udgravningerne fra en �dlig byport og bymur �l
Aqaba. Der står lidt mur �lbage sammen med nogle søjlestumper, som har
flankeret indgangsvejen �l Aqaba, når skibe ankom �l havnen.

Vi blev samlet op ved hotellet af vores chauffør og begyndte at køre mod
Amman. Da det var
sidste hverdag, in-
den jordanerne gik
på nytårsferie, fryg-
tede chaufføren, at
motorvejen mod
Amman ville være
fyldt med lastbiler
og trafik generelt,
så han valgte at
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køre ad den gamle landevej op langs Det Døde Hav �l Amman. En tur på
godt 340 kilometer.

Det var blæst kra�igt op, og nord for Aqaba passerer man en længere
strækning med ørken, hvor der var stærk sandfygning. Der var ikke meget
trafik på turen �l Det Døde Hav, og chaufføren kørte noget over de �lladte
100 km i �men. Heldigvis var sandfygningen ikke så slem, at man ikke kunne
se vejen.

Vi gjorde et par stop undervejs �l Amman, så chaufføren kunne få en
cigaret, og vi kunne strække ben.

Klokken lidt i 17 ankom vi �l vores hotel, som var det samme, som vi
startede på en uge �dligere. Vi fik sagt farvel �l vores chauffør, som skulle
videre med et nyt hold turister, og dermed ville en anden køre os �l
lu�havnen næste morgen.

Vi fik os indkvarteret og slappede af på værelset et par �mer, før vi spiste
a�ensmad i hotellets restaurant. Det var kun en god oplevelse for Heidi, da
Thomas ikke fik det, han havde bes�lt. Men det kunne da spises. E�er lidt
diskussion med tjeneren om regningen, så lykkedes det os også kun at
betale for det, som vi skulle have ha�, og ikke det, som vi reelt fik, som
åbenbart kostede mere.
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Torsdag d. 26. december

De sidste �mer i Jordan var i de �dligere morgen�mer. Vi stod nemlig op kl.
5.15 for at kunne nå at spise morgenmad og komme afsted �l lu�havnen.
Denne morgen var der fin og stor morgenmadsbuffet i restauranten. Vi var
dog lige �dligt nok på den �l, at alt var klar.

Kl. 6.30 blev vi
hentet af en
chauffør, som kørte
os �l lu�havnen.
Det var også hellig-
dag i Jordan, så der
var ikke synderlig
trafik, og vi nåede
derfor frem på ca.
35 minu�er, hvilket
normalt tager ca. 1
�me – og i myldre-
�den længere �d.
Vi havde dermed
god �d i lu�havnen, hvor vi først skulle igennem bagagekontrol, før check
ind af bagagen, så paskontrol og dernæst sikkerhedskontrol.

Vær obs på, at priserne i lu�havnens bu�kker står i amerikanske dollars og
ikke i jordanske dinarer, og at du godt kan betalte med dollars, men kun kan
få returpenge i JD. Vi brugte først alle vores resterende jordanske penge, og
ville så betale for en kop kaffe og te med dollars, men endte så igen med
jordanske penge – og dermed kom lidt ekstra sødt med hjem.

Flyveturen gik uden problemer, ca. 5 �mer, men uden megen service. Der
var kun to rundgange med serveringer. Først af kaffe/te/vand og en
sandwich og så et par �mer senere af andre drikkevarer med peanuts.
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Hoteller

På vores rundtur i Jordan boede vi på fire forskellige hoteller:

Monarch Hotel, Amman
God Service og modtagelse.
God morgenmad - prøvede to gange kon�nental menu (den ene gang
serveret på værelset) og velassorteret morgenmadsbuffet.
Har også en god restaurant med lækker mad.
Nyt hotel med skønne værelser og lækkert badeværelse.

Dead Sea Ramada Resort
Dårlig service.
Stor buffet �l a�ens- og morgenmad, men ikke noget særligt.
Mindre værelse end de øvrige hoteller, ret slidt – men udsigt �l Det Døde
Hav fra alle værelser.

Petra Tetra Tree Hotel, Wadi Musa
God service og modtagelse.
Simpel, økologisk morgenmadsbuffet.
Stort værelse med udsigt over byen.

Lacosta Hotel, Aqaba
Rig�g god service og hjælp.
Meget lækker morgenmadsbuffet.
Stort og velholdt værelse, men med retning mod en moske, så vi blev
vækket ved solopgang ;-)
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Restauranter

Udover enkelte mål�der på ovenstående hoteller og i en camp i ørkenen
Wadi Rum besøgte vi følgende restauranter:

Hashem Restaurant, Al Malek Faisal St, Amman
+50 år gammel restaurant er en af jordanernes yndlingsspisesteder, og der
er derfor ri� om siddepladserne. Men betjeningen er hur�g og effek�v, så
der skal nok indenfor kort �d blive et bord ledigt. Der er ikke noget
menukort, i hvert fald ikke på engelsk, så spørg tjenerne �l råds og hav en
idé om, hvad I er �l. Falaflerne er fantas�ske! Og det er vildt billigt. Vi betalte
4,5 JD for falafler, brød og flere slags dyppelse samt to sodavand.

Ataba Restaurant, Rainbow St, Jabel Amman
Stor restaurant på flere etager med stort menukort både med jordanske og
interna�onale fas�ood re�er som pizza og pasta. Rig�g god service, lækker
og ret billig mad. Vi betalte 26,5 JD for to hovedre�er, to vand, en sodavand,
en limejuice og cappuccino.

Zawaya Restaurant, Wadi Musa
Hyggelig jordansk restaurant med rig�g god betjening �l billige penge. Vi
betalte 20 JD for to hovedre�er og to sodavand. Vi fik desuden gra�s kage
og te �l dessert af den venlige indehaver – han fik �l gengæld fem stjerner
på Tripadvisor!

Nabataean Tent Restaurant, Petra
Serverede velsmagende frokostbuffet med tradi�onelle jordanske re�er og
et par enkelte interna�onale. Lavede også løbende nystegte falafler. Det
kostede 12 JD plus drikkevarer og var inkl. service og skat.

Khubza & Seneya Restaurant, Aqaba
Meget lækker mad og ifølge vores chauffør den bedste restaurant i Aqaba.
Vi endte med både at spise a�ensmad og frokost her. Rig�g god og hur�g
service – og meget billigt. Vi betalte for a�ensmad 12 JD for en hovedret
med ris, to forre�er og to sodavand.
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Prak�ske �ng

Valuta
I Jordan bruger man jordanske dinarer, og en dinar består af 1.000 fils. Mens
vi var afsted kostede en dinar cirka 9,5 danske kroner.

Pengene kan hæves i ATM automater, som findes alle steder i landet. Det
koster et lille gebyr at hæve på et visa- eller mastercard.

Flere steder er det muligt at betale direkte med visa- eller mastercard, men
vær opmærksom på størrelsen af det gebyr, der så bliver pålagt.

Det kan bedst betale sig at hæve pengene direkte fra ATM og betale i
kontanter.

Transport
Hvis man skal rundt i Jordan kan man gøre det med bil eller taxa. Der findes
ikke toge i Jordan ud over et godstog i Aqaba, som henter fosfat i ørkenen.
Det er også muligt at tage busser, men det kræver vist, at man kan arabisk
for at gennemskue køreplaner og ruter.

Taxa er ret billigt. Man kan køre bådemed rig�g taxa med taxameter ogmed
Uber. Vær opmærksom på, at der også er falske taxaer i omløbmed taxaskilt
på taget.

Hvis man kører med en taxa med taxameter, så er det bare at køre og betale
den pris, som taxameteret viser �l sidst. Uber fungerer som i andre lande,
og du vil dermed kende prisen på forhånd.

Vi kørtemed privatchauffør rundt, som var �lkny�et den rejse, som vi havde
bes�lt. Det fungerede rig�g godt, og vi havde samme chauffør hele turen.
Han virkede sam�dig som en guide og kunne hjælpe med alle lokale
udfordringer, da han snakker sproget.

Det er også muligt at leje bil selv og køre rundt. Hvad det koster, ved vi ikke.
Alle vejskilte står på både arabisk og engelsk, så man burde kunne orientere
sig. Vejene er også generelt i rig�g god stand. I skal dog være
opmærksomme på, at den måde, somman kører bil på i Jordan, ligger langt
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fra den danske måde at køre på. En jordaner i trafikken gør alt det, somman
absolut ikke må i Danmark. De overhaler indenom, de dy�er rig�gt meget
og bruger det lange lys, de accelerer hur�gt og ski�er gladelig vognbane
konstant. Sam�dig er der en række udfordringer i rundkørsler og kryds, hvor
det ikke er tydeligt, hvad man skal gøre.

Drikkepenge
På det fleste restauranter bliver et servicegebyr på 10% og en skat på 15%
lagt oveni den pris, der står på menukortet. Det står typisk i bunden af
menukortet. Hvis der ikke �lføjes servicegebyr, er det god kutyme at lægge
drikkepenge, og ellers er det op �l en selv.

Vi valgte at give drikkepenge �l vores chauffør for god service, da han havde
været god �l at give frokost, kaffe og te, ligesom han var opmærksom på
vores ønsker undervejs. Der er ikke nogen officiel retningslinje for
mængden af drikkepenge i den situa�on, så man kan give, hvad man synes
er rimeligt.

Strøm
Jordan bruger 220V og har en blanding af europæiske s�k og engelske s�k.
Dog oplevede vi, at alle danske s�k også passede i de engelske s�k, så vi
havde ikke brug for en adapter �l at oplade vores mobiler og kamera. Det
kan dog være en god ide at medbringe en engelsk adapter for en sikkerheds
skyld.

Internet
I Jordan er der god dækning med internet. Alle hoteller, vi har været på, har
en eller anden form for internet. Kun ved vores overnatning ved Petra
oplevede vi, at man skulle �lkøbe wifi, hvis man ville have det på værelset,
mens det var gra�s i lobby og restaurant.

Flere af restauranterne og seværdighederne havde ligeledes wifi, som vi
kunne bruge med eller uden kode.

Sikkerhed
Det er vores opfa�else, at Jordan er et sikkert land at rejse i. Der er ingen
mærkbare na�onale konflikter, og alle elsker kongen. Hans portræt hænger
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alle steder, ligesom han bevæger sig rundt i landet uden sikkerhedsvagter,
når han skal i moskeen, på restaurant eller på besøg.

Der er poli�kontrol flere steder på vejene, men mest som almindelig
trafikkontrol. Ved seværdighederne er der typisk et turistpoli� �l stede,
mens vi i Petra så poli� diskret vogtende i området bevæbnet med
maskinpistoler. De fleste seværdigheder har også sikkerhedskontrol som i
lu�havne af både af tasker og personer, men det var kun få steder, at det
blev brugt.

Når vi blev stoppet i bilen �l kontrol, og chaufføren fortalte, at han var på vej
med turister fra Danmark, fik vi lov at køre videre uden yderligere
spørgsmål.

Militæret så vi kun vogtende grænsen �l Israel, da vi var på vej fra Aqaba.
Den israelske grænser ligger helt op �l landevejen. Det stykke golde ørken,
som adskiller de to lande, er mineret, og på jordansk side er der
overvågningsposter med jævne mellemrum.
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