
Tirsdag 
København-Amman 
Der er afgang fra København kl. 
16.25 og efter godt 5 timer lan-
der I i Ammans lufthavn kl.22.15 
(lokal tid) 
 
Efter paskontrol og visumudste-
delse er der transfer til hotellet. 
Overnatning: Hotel Toledo 
 
Onsdag 
Amman-Petra 
Efter morgenmaden kører I sydpå 
og 30 km. fra Amman finder man 
byen Madaba også kaldet 
"Mosaikbyen". 
  
Der er et besøg i den græsk-
ortodokse kirke St. George, hvor 
den berømte seværdighed fra 6. 
århundrede det byzantinske 
mosaik kort over de hellige 
steder i den bibelske verden er 
fundet og der Fortsættes til 
Mount Nebo, der er det sted, 
hvor det antages, at Moses blev 
begravet. 
  
Derefter Køres der via Kings Way 
- den gamle vej -  nævnt i 
Bibelen, der forbinder 
forhistoriske landsbyer fra sten-
alderen og de bibelske byer fra 
kongeriget Ammon, Moab og 
Edom, for at komme til Karak.  
  
Der er frokost i Kings Castle 
Restaurant og derefter besøges 
Karaks Korsfarer Slot bygget i 
det 12. århundrede e.Kr., som 
ligger på en bakketop omkring 

1000 meter over havets over-
flade og omgivet af smukke dale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Derefter fortsættes til Petra hvor 
I bor meget tæt på gamle bydel 
og som Iskal opleve i morgen. 
Middag og overnatning:  
Le Maison 
  
Torsdag 
Petra 
Fra indgangen bliver I kørt gen-
nem en lang, smal slugt.  
 
Klipperne rejser sig lodret på 
begge sider. Slugten snævres ind 
og pludselig, efter et lille knæk 
ser I den storslåede hovedstad 
fra oldtidens nabatæiske rige. 
 
Først kommer  “Al Khazneh” til 
syne og derefter mere af den 
lyserøde by der blev bygget for 
mere end 2.000 år siden. 

  
I ser grave, paladser, templer og 
skatkister udhugget af rosenrøde 
sandsted fra ørkenen. 
 
Der er frokost på Crowne Plaza 
Basin restaurant. 
 
For interesserede er det muligt at 
klatre de 800 trin op for at 
besøge klosteret men ellers er 
der rig mulighed for de nyde de 
smukke omgivelser inden turen 
går tilbage til l hotellet hvor 
middagen venter (inkl). 
Overnatning: Le Maison 
 
Fredag 
Wadi Rum 
Efter morgenmaden på hotellet 
fortsætter til ”The Valley of 
Moon”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Her bliver i mødt af lokale 
beduiner for at udforske denne 
fantastiske ørken. 
 
I bliver kørt i 4-hjuls pick up og 
Under vejs er der frokost i en 
beduin camp. 
 
Efter frokost fortsætter turen til 
Det Døde hav, der ligger 400 
meter under jordens overflade. 
 
Her kan I slappe af i det helse-
bringende vand og læg mærke til 
at det er nærmest er umuligt at 
drukne. 
 
Sidst på eftermiddagen går det 
tilbage til Amman, hvor der er 
middag på hotellet. 
Overnatning: Hotel Toledo 
 
Lørdag 
Amman-hjem 
Efter morgenmaden skal I opleve 
Amman på egen hånd, købe lidt 
håndværk og nyde livet da I først 
bliver kørt til lufthavnen først på 
aftenen hvor der er afgang kl. 
23.15 
 
Søndag 
Hjemme 
I er hjemme i København 
kl.03.15 efter en flyvetur på 5 
timer 
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