Jordan med Petra
- og Janus Bakrawi

Dette er en rejse til et land med smukke ørkenlandskaber og en ældgammel historie, hvor
stormagter fra Mellemøsten, Persien og Europa på skift har sat sit præg. Jordan har
desuden stor betydning for Janus Bakrawis egen historie, da han som 7-årig blev bortført
af sin palæstinensisk-jordanske far og boede i Jordan til han var 11.
På denne rejse skal vi dykke ned i både historien, det nære og det aktuelle. Vi skal opleve
de fantastiske seværdigheder, som Jordan har at byde på, bl.a. Wadi Rum, Det Døde Hav
og ikke mindst Petra – en af verdens største, kulturelle seværdigheder
Vi skal også høre om flygtningesituationen i Mellemøsten. Hvis det er muligt, vil vi besøge
en flygtningelejr eller mødes med en repræsentant flygtningene. Vores rejse til Jordan er
på mange måder et møde med en kultur, der over de seneste generationer på grund af
familier som Janus’ også er blevet en del af den danske.
•
•
•
•
•
•
•

Hør om flygtningesituationen og Janus Bakrawis egen historie
Bliv klogere på den politiske situation i Mellemøsten
Oplev Petra – et af verdens underværker (UNESCO)
Mærk stemningen i souken og på caféerne i Amman
Hold dig flydende på det Døde Hav
Besku det Hellige Land fra toppen af Nebo-bjerget
Nyd ørkenen i smukke Wadi Rum
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Oversigt
Dag 1: Afrejse til Amman
Dag 2: Amman, flygtningelejr, Jerash og Ajloun
Dag 3: Ørkenslotte og Madaba
Dag 4: Mt. Nebo, det Døde Hav, Lille Petra og Petra
Dag 5: Hel dag i fantastiske Petra
Dag 6: Wadi Rum og retur til Madaba
Dag 7: Tid i Madaba og hjemrejse
Dag 1: Afrejse til Amman
Afrejse til Jordans hovedstad via Frankfurt. Vi ankommer ved middagstid og kører til
hotellet og tjekker ind. Derefter spiser vi en sen frokost og ser lidt nærmere på byen.
Måltider inkluderet: aftensmad
Overnatning i Amman: Larsa Hotel (eller lignende)
Dag 2: Byrundtur, flygtningesituationen, og ruinerne i Jerash og Ajloun
Efter morgenmaden skal vi ud at opleve Jordans hovedstad. Byen har 4 millioner
indbygger og er en skøn blanding af nyt og gammelt: souk’en (markedet), kaffebarer,
restauranter, kirker, moskéer og byliv generelt. Blandt Ammans gamle monumenter er
citadellet og det romerske teater.
Efter byrundturen skal vi høre om flygtningesituationen i Mellemøsten. Hvis det er muligt,
besøger vi flygtningelejren Za’atari, som ligger 70 kilometer nordøst for Amman. Det er
verdens største lejr for syriske flygtninge, og den er gradvist ved at udvikle sig til en
permanent bosættelse. Lejren er bosted for ca. 80.000 syriske flygtninge, men den blev
bygget til at have en maksimal kapacitet på 60.000. I lejren er ca. 20% mellem 0-5 år og
over 50% anslås at være under 18. Vi håber at få tilladelse til at komme ind og tale med
nogle af lejrens beboere og høre om deres liv og deres håb for fremtiden. Ellers vil vi
prøve at mødes med en repræsentant for de flygtninge, der bor i lejre i Jordan og
drømmer om at tage den rejse, Janus’ forældre tog, da de rejste til Danmark i 60’erne.
Janus bidrager med minder fra sin egen dramatiske livshistorie.
Herefter fortsætter vi til den ældgamle by Jerash, der emmer af historie. Arkæologiske
fund viser tegn på liv fra ca. 7500-5500 år f.v.t. Her er ruiner fra romersk og tidlig islamisk
tid. Jerash siges at være grundlagt af Alexander den Store. Byen gik dengang under
navnet Gerasa. En af datidens kendte matematikere, Nicomachus af Gerasa, var født her.
Han skrev om bl.a. om aritmetik.
General Pompey erobrede Jerash i år 63 f.v.t. og indlemmede byen i sammenslutningen
af de 10 vigtigste byer – ”Decapolis”. Den romerske kejser Hadrian besøgte Jerash i
vinteren 129-130, og for at fejre hans visit opførte man triumfbuen Hadrians Ark. Under
Antonius den Helliges tid blev Artemistemplet bygget (3. – 4. årh.). Siden har to store
jordskælv i det 8.- og 9. århundrede ødelagt store dele af byen. I det 1200 århundrede
byggede Toghtekin, en tyrkisk militærleder, Artemistemplet om til en fæstning, og året
efter blev det tilintetgjort af korstoget ledet af Baldwin d. II.
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Jerash har nogle af verdens mest velbevarede, romerske ruiner uden for Italien. Stedet
er stort, og ruinerne er mange. Det er tydeligt at se, at Jerash var en af datidens rigeste
byer. Her var handelsgader og butikker, imponerende templer, paladser, bade og teatre.
Datidens borgere har ikke behøvet at overvære det store gladiatorshow i hippodromen
for at være fuldt ud underholdt.
Når vi er færdige med at opleve Jerash, kører vi til Ajloun for at se den gamle borg. Ajloun
blev bygget i 1185 af en nevø til Saladin og skulle hjælpe ham i kampen mod korsfarerne.
Borgen er lille og ligger strategisk godt. Arkitekturen er arabisk, og relieffer over en af
dørene viser, at brevduer blev anvendt til udveksling af budskaber.
Turen går tilbage til Amman sidst på eftermiddagen.
Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad
Overnatning i Amman: Larsa Hotel (eller lignende)

Dag 3: Ørkenslotte og Madaba
Vi kører østpå ud til ørkenslottene Qasr el Kharanah, Qasr Amra og Qasr al Azraq. Her ser
vi smukke eksempler på tidlig islamisk kunst og arkitektur.
Der hersker uenighed om hovedformålet med Qasr el Kharanah. Måske har det været et
mødested for umayyadekalifferne i 700-tallet.
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Qasr Amra (UNESCO) blev bygget af kaliffen i Damaskus, Walid Ibn Yazid til rekreative
formål og uden militær funktion. Her er fine fresker, som fremstiller livet i 700-tallet.
Qasr al Azraq går muligvis helt tilbage til det 4. århundrede og er dermed den ældste af
fæstningerne. Dens nuværende form stammer dog fra 1200-tallet. Lawrence af Arabien
opholdt sig her i 1917-18, hvilket han beretter om i "Visdommens 7 søjler". Her planlagde
han også angrebet på Deraa, som førte til erobringen af Damaskus.
Herefter fortsætter vi til Madaba for at besøge Sankt Georgs kirke, som i dag er en græskortodoks basilika. Den er berømt for sit enorme mosaik-kort, som meget detaljeret viser
de hellige byer Jerusalem, Jericho, Bethlehem m.fl. Kortet blev opdaget så sent som i 1894
og er meget fint restaureret.
Vi kører til hotellet og tjekker ind. Herefter holder Janus Bakrawi et foredrag om sin
opvækst og tilknytning til Jordan, og om at blive bortført fra trygge rammer i Danmark
til et liv i Jordan. Han fortæller om livet i en lille landsby og om mødet med den
palæstinensisk-jordanske familie, savnet til Danmark og sin mor i Nordsjælland, om
ungdomslivet i småkriminelle, københavnske gademiljøer, og om den stærke drivkraft
efter at blive til noget og skabe sig et liv med følelsen af at høre hjemme.
Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad
Overnatning i Madaba: Mosaic City (eller lignende)

Dag 4: Mt. Nebo, det Døde Hav, Lille Petra og Petra
Dagen byder på et af rejsens absolutte højdepunkter, når vi kører mod Petra. Men først
skal vi til Nebo-bjerget, hvor Moses døde. Vi nyder udsigten ud over det Hellige Land og
besøger kirken, hvis historie går helt tilbage til det 4. århundrede. Kirken huser nogle af
Jordans fineste mosaikker, og mesterværket er en jagtscene med afrikanske dyr.
Vi fortsætter til det Døde Hav, som ligger 430 meter under havoverfladen og således er
verdens lavestliggende landområde. Søens meget høje saltindhold gør badning til en helt
speciel oplevelse på grund af den usædvanlig høje opdrift. Som navnet antyder, er der
intet liv i søen – udover turister, som flyder rundt.
Næste stop er Lille Petra, som ikke ligger langt fra selve Petra, som er dagens mål. Vejen
leder mellem smukke, honningfarvede klippefremspring, og Lille Petra fungerede som indog udgang for handelsvejene mod nord og nordvest.
Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad
Overnatning i Petra: Petra Palace Hotel (eller lignende)
Dag 5: Hel dag i fantastiske Petra
Petra blev udhugget i de røde klipper af nabatæerne for over 2000 år siden og er et
magisk sted at besøge. Oldtidsbyen ligger i en smal dal omgivet af stejle sandstensklipper.
Petra åbenbarer sig langsomt gennem el-Siq, som er en 2 km lang og smal kløft, der også
var byens vandforsyning.
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Petra er en af Mellemøstens største seværdigheder og blev i 2007 udpeget som et af
verdens syv nye underværker. Det spektakulære landskab har været brugt som kulisse
for film, og når ”Skatkammeret” (el-Khazne) troner frem foran én, taber man pusten og
føler sig som hovedperson i en Indiana Jones-film. Det er som om, at arkitekturen vokser
ud af sandstensklippen.
Petra var beboet i neolitisk tid og i jernalderen men fik sin store betydning, da nabatæerne
ca. 170 f.v.t. skabte deres rige og gjorde byen til hovedstad. Det antages, at Petra havde
op mod 40.000 indbyggere, men efter romernes erobring i 106 mistede den sin
betydning. Byen trådte yderligere i baggrunden, da Palmyra fik kontrol med handelen i
200-tallet. Petra blev delvis ødelagt af jordskælv i 363 og endeligt i 500-tallet.
Først introducerer guiden os til området. Dagens guidede vandretur vil være på i alt ca.
8-9 km i et stille og roligt tempo. Herefter er der god tid til at udforske Petra videre på
egen hånd. Der findes afmærkede stisystemer af forskellig længde, som fører til
udsigtspunkter og templer. Man kan fx vandre op til ”Klosteret”, som er en kongegrav af
royale proportioner med en fantastisk udsigt ned over Petra.
Måltider inkluderet: morgenmad og aftensmad
Overnatning i Petra: Petra Palace Hotel (eller lignende)
Dag 6: Wadi Rum og retur til Madaba
Efter morgenmaden kører vi til Wadi Rum, også kendt som ”Månedalen”. Her blev store
dele af ”Lawrence of Arabia” og ”The Martian” filmet. Det er et meget smukt ørkenlandskab med rosa sand og spændende klippeformationer i en palet af gyldenbrune
farver. I firhjulstrækkere kører vi rundt i et par timer og får det fulde udbytte af området.
Vi finder et godt sted at holde picnic, inden vi kører til Madaba.
Måltider inkluderet: morgenmad, frokost og aftensmad
Overnatning i Madaba: Mosaic City (eller lignende)
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Dag 7: Fri tid i Madaba og hjemrejse
Formiddagen er på egen hånd, inden vi kører til lufthavnen og flyver hjem.

Max. 25 deltagere!

Pris: se panoramatravel.dk

Prisen inkluderer
• Fly København – Amman, retur
• Transport i privat bus hele vejen
• Transport i 4x4 i Wadi Rum dag 6
• Hotelpakke STANDARD: Overnatning på 3* hoteller i delt dobbeltværelse.
• Halvpension dag 1-5 og 7
• Helpension dag 6
• Alle entréer ifølge program
• Dansk rejseleder: Janus Bakrawi
• Foredrag dag 3 v/ Janus Bakrawi
• Engelsktalende lokalguide

Ikke inkluderet
• Rejse- og afbestillingsforsikring.
• Visse måltider
• Drikkevarer til måltider udover vand
• Drikkepenge til guide og chauffører (beregn 30$)
• (Evt. eneværelsestillæg)

Praktisk information
• Passet skal være gyldigt 6 måneder efter hjemrejse
• Der er fri indrejse i Jordan for skandinaviske statsborgere
• Et par vandresko er praktiske til Petra
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