Jordan & Israel
1. – 12. november 2018 med mulig forlængelse i Tel Aviv
Turen starter i det gæstfri og venlige kongedømme Jordan, hvor vi oplever det eventyrlige
Petra og tager på ørken oplevelse i Wadi Rum.
Videre over grænsen mellem tvillingebyerne ved Det Døde Hav: Aquaba og Eilat til
Tiberias ved Genezareth Sø, hvor vi besøger nogle af landets bedste vingårde i Golan
højderne og det nordlige Gallilæa.
Vi slutter med 5 nætter i Jerusalem med historie, religion og vin fra Jerusalem Hills, som
bakkerne lige uden for byen hedder. Vi besøger også Betlehem, Nazareth, Tempelriddernes Akko og Herodes havn Cæsarea, hvor Israels største vinhus Carmel ligger få km.
derfra. Dagstur til Det Døde hav, Masada og Quamran, hvor Dødehavsrullerne blev
fundet.
Ingen plet på jorden har betydet så meget for hele menneskeheden som den stump
ørken, jøderne kalder Israel. Bibeltro eller ej, så er det fascinerende at besøge de steder,
vi alle kender. Og landets befolkning og vine vil med garanti overraske positivt.
Vi flyver med Austrian Airlines ud til Amman og retur fra Tel Aviv og bor på gode og
genialt beliggende hoteller.
Turen kan bestilles uden de tre nætter i Jordan. Prisreduktion uden Jordandelen ca.
6.500 kr. Men det vil være synd at udelade Jordan.
Vinguide Ruth Tilgaard, assisteret af lokalguider og Roni Pelel, som er en af landets
førende arkæologer og marketingdirektør for nationalmuseet, The Israel Museum.
Torsdag den 1/11 dag 1: København - Amman – Petra (2 nætter)
Der er afgang fra Københavns lufthavn med
Austrian Airlines kl. 07.15 via Wien med ankomst til
Amman kl. 14.50. Flyturen tager 6 ½ time. Transfer
250 km. ad god vej til Petra.
I det fjerne aner vi Mount Nebo, hvor Moses skuede ud over det forjættede land, og hvor Jordans
udmærkede vine nu dyrkes: Saint Georges, Mount
Nebo og Jordan River hedder de, og vi får lejlighed
til at smage dem i Petra. Fremme i Petra
indkvarterer vi os for to nætter på Petra Guest
House **** www.guesthouse-petra.com, som ligger
ideelt lige ved siden af indgangen til Petra området.
Vi spiser middag på hotellet.
Fredag 2/11 dag 2: Petra
Hele dagen er sat af til at besøge det UNESCOfredede Petra, som er en af verdens mest betagende kulturskatte. Vi rider i trav eller går gennem en
lang, smal slugt Siq'en, hvor klipperne dramatisk
rejser sig lodret på begge sider. Slugten snævres ind og pludselig ser man gennem en

smal sprække The Treasury, Skatkammeret. Det er et magisk syn. Det var her fra
oldtidens hovedstad Petra, at stammefolket nabatæerne gennem århundreder kontrollerede handelen med røgelse og krydderier. Nabatæerne bosatte sig i området i 312 f.Kr.,
og Petra havde i sin storhedstid 40.000 indbyggere. Senere - i 363 - blev Petra delvist
ødelagt af et jordskælv, hvorefter byen var glemt i mange hundrede år. På grund af det
tørre klima og den beskyttede beliggenhed er byen trods sin alder meget velbevaret.
Først i 1812 lykkedes det den schweiziske eventyrer, Johann Burckhardt, at finde frem til
Petra. Han havde hørt ryger om en forsvunden by og fik sin beduinguide til at vise ham
den hemmelige vej gennem klippespalterne.
Området er enormt, og for at opleve Petra, må man gå en del, men man kan køre i hestevogn, hvis man ikke orker at gå hele vejen. Men man kan sagtens nå i roligt tempo at
opleve de største seværdigheder på en dag. Foruden The Treasury ser vi teateret og det
imponerende tempel el-Khazne, som dannede kulisse til Indiana Jones-filmen, Det Sidste
Korstog. Vi ser også Petras centrum og de kongelige gravsteder på østvæggen. Vi spiser
dejlig buffet frokost i bunden af dalen under skyggefulde træer på en restaurant, som
drives af vores hotel.
Om eftermiddagen kan man, hvis man har mod på det, tage de 800 trin op til klosteret,
The Monastery, på æselryg eller til fods. Men man kan også blive nede og se mere.
Aftenen er fri i Petra, hvor restauranter ligger side om side i hovedgaden, som hedder
"Tourist Street", eller man kan spise på det store hotel Möevenpick, som ligger lige ved
siden af vores hotel.
Lørdag 3/11 dag 3: Wadi Rum (1 nat)
Vi kører en lille time til Wadi Rum, et ørkenområde, der ligger cirka 1.000 meter over
havet. Området, der er et af de smukkeste i Arabien, byder på dramatisk forrevne
sandstensklipper i fantastiske farver spredt ud over et gigantisk ørkenområde, hvor kun
beduiner lever med deres geder. Her er sandet så fint og rødt, at det kan bruges som
kindrødt. Hele området Wadi Rum er en
nationalpark, hvor man kører rundt off road i jeeps,
hvor det ene utroligt smukke naturpanorama
afløser det andet. Det er i denne smukke ørken, at
storfilmen Lawrence of Arabia med Peter O’Toole i
hovedrollen blev indspillet i 1962.
Efter nogle timers kørsel ender vi i en spændende
camp, hvor spiser frokost og indlogerer os for
natten. Vi nyder solnedgangen og spiser middag
under stjernerne. Campen er nydelig og komfortabel med fælles bade og træk-og-slip’er.
Søndag 4/11 dag 4: Wadi Rum - Tiberias (2 nætter)
Wadi Rum ligger kun 40 min. kørsel fra Jordans eneste kystby Aqaba beliggende ved Det
Døde Hav og grænsende op til Eilat i Israel. Her er grænseovergangen let. Vi spadserer
over grænser og kører de få km. til lufthavnen i Eilat, hvorfra vi flyver til Tel Aviv. Vi har
en sandwich med, så vi ikke skal bruge tid på restaurantbesøg og dermed løber ind i
myldretid på vej til Tiberias.
Vi kører mod nordøst til Tiberias, Genesaret Sø's hovedby, der er et yndet feriemål for
både vandsportsdyrkere og ortodokse jøder og andre på pilgrimsrejse. Byen ligger smukt
med de flotte og strategisk vigtige Golan-højder på den anden side af søen. Området
omkring Genezareth Sø regnes for det måske mest naturskønne i Israel. Her indkvarterer
vi os for to nætter tæt på Pilgrims Residence****, som er indrettet i en historisk grå-sort
basalt bygning fra det 16. årh. beliggende på søpromenaden.
www.booking.com/hotel/il/pilgrimsa-residens.da.htm, Her ligger restauranterne side om
side ud mod søens blanke vand, bl.a. kan man sidder på en mole, bygget ud i søen. Det
er romantisk at sidde her i måneskin og spise grillet Sankt Peters fisk fra søen, hvor
Jesus engang gik på vandet.

Tilbud om vinsmagning i vinkælderen på det fornemme Scott's hotel, som er indrettet i
en basalt stenbygning, der tidligere fungerede som hospital. Sammen med hotellets entusiastiske sommelier udvælger vi nogle vine, som kommenteres til lidt fast føde i de store
kandelabres skær.
Mandag 5/11 dag 5: vinbesøg i det nordlige Gallilæa
Vi følger vejen langs søen nordpå, som lyder tilnavnet "The Jesus Trail" og passerer
nogle af de steder, hvor Jesus udførte mirakler, bl.a. landsbyen Kana, hvor et bryllup hos
en fattig familie blev til en fest, da Jesus forvandlede vandkandernes indhold til vin. Vi
passerer Tabgha, hvor han bespiste 5.000 mennesker plus kvinder og børn med fem
brød og to fisk, og Kapernaum, hvor Jesus siges at have udrettet flere mirakler end noget
andet sted. Fra en nærliggende bakketop med udsigt over Genesaret Sø holdt Jesus sin
Bjergprædiken. På stedet ligger i dag Saligprisningernes Kirke. Vi nøjes dog med at køre
forbi.
Videre den flotte tur gennem de lave grønne bjerge til Galil Mountain Winery, som er et
moderne vineri, der ligger få meter fra grænsen til Libanon. Om muligt besøger vi en af
grænsestationerne, hvor vi bliver vist rundt af
grænsevagterne, som er åbne og imødekommende og med glæde viser rundt. De synes,
at det er en dejlig afveksling at få besøg og
fortæller frit om den lange militærtjeneste,
livet i grænseposterne og deres fremtidsplaner. Besøget med grænsevagten bekræftes
først endeligt et par dage i forvejen.
Fremme ved vineriet ser vi ”staldene” og
smager nogle gode vinen i vinbaren, før vi
spiser vi frokost på terrassen.
På vej tilbage til Tiberias gør vi smagestop på hos Dalton Winery, som producerer gode
vine og har et hyggeligt smagelokale. Det er et stort vineri, som formår at give deres
gæster fornemmelsen af, at de er kommet til et lille boutique vineri. Det er en utroligt
charmerende modtagelse, og man kan ikke undgå at falde pladask for vinene, som er
fremstillet at husets kvindelige og meget personlige winemaker.
Tirsdag 6/11 dag 6: vinbesøg i Golan, Akko og Haifa (1 nat)
Vi sætter bagagen i bussen og kører til besøg på Golan Heights Winery, landets
næststørste vinproducent, som i sin portefølje har navnene Yarden, Gamla, Mount
Hermon og Golan samt Galil i det nordlige Gallilæa Her modtages vi af skandinavisk
talende Shalom, hvis navn er den almindelige hilsen i Israel, fordi det betyder fred. Med
sit lange, hvide skæg og sin livlige mimik er han en underholdende vært. Han boede til
han var 5 år i Oslo og har holdt sit skandinaviske ved lige. Vi ser kældrene og smager
nogle gode vine, før vi sætter kurs mod Middelhavskysten, hvor korsridderbyen Akko
ligger som et charmerende stykke levende historie. De fleste af korsriddernes bygninger
er dog blevet fornyet under byens osmanniske herredømme. Vi kan derfor se mange af
korsriddernes frembringelser genbrugt som byggemateriale i tyrkernes 1700-talsbygninger. Det gælder blandt andet Pasha Ahmad al-Jazzars (’Slagteren’) bymur og selv
den elegante, grønkuplede al-Jazzar Moske. Citadellet er ingen undtagelse. Bygningen
er en gammel Johanitterborg opført i 1100-tallet og det sidste sted i det hellige land,
korsridderne forlod, før de sejlede til Cypern. Et stykke af korsriddernes by har dog fået
lov at blive stående under jorden. Hernede forbinder et system af tunneller havnen med
et tidligere korsridderpalads.
Sent på eftermiddagen kører vi de få km. til Haifa, hvor vi indlogerer os på det charmerende boutique hotel The Colony Hotel Haifa **** www.colonyhaifa.com. Hotellet ligger
midt i det tyske kvarter med fine, gamle huse og fri udsigt til Baha’i Paladset med den
fantastiske have, som er Unesco Verdensarv.
Hyggelige restauranter og cafeer med indendørs og udendørs servering ligger side om
side i gaden.

Onsdag 7/11 dag 7: Cæsarea og vinbesøg Carmel - Jerusalem (4 nætter)
Vi kører op på Mount Carmel for at se den flotte udsigt ud over byen og Middelhavet og
hører om den særprægede religiøse sekt Baha’i. Det er en fantastisk oplevelse at
spadsere i det smukke parkanlæg og fornemme den helt specielle stemning, der hersker i
haverne og bygningen ”the Shrine”.
Herefter følger vi kysten sydpå til byen Cæsarea, som både har været romersk koloni og
korsridderby. Herodes den Store grundlagde byen i 22 f.Kr. og navngav den til ære for
kejser Augustus. Fra denne tid stammer byens imponerende amfiteater, som er blevet
smukt restaureret og hippodromen, som kunne rumme 20.000 mennesker. Vi ser også
byens korsridderborg, hvor romerske søjler er genbrugt som fundament og stikker frem
mellem murbrokkerne ud mod Middelhavet. Pontius Pilatus har regeret byen og Paulus
sad fængslet her.
Forinden besøger vi Israels største vineri Carmel, som blev grundlagt at Rothchild
familien. Vi ser de historiske kældrer og spiser en let frokost, før vi fortsætter til
Caesarea, Kong Herodes gamle havn, som vi besøger, før vi kører til Jerusalem, hvor vi
indlogerer os for 5 nætter på det hyggelige familiedrevne hotel Gloria *** www.gloriahotel.com, det eneste ordentlige turistklasse hotel, som ligger inden for de gamle bymure
i hjertet af den gamle bydels kristne kvarter, lige inden for Jaffa Gate som nabo til David
Tower med alle de største turistattraktioner inden for gå afstand. Det er både tids- og
pengebesparende.
Aftenen fri i Jerusalem. Der er masser af muligheder for at få noget at spise i gåafstand
fra hotellet.
Torsdag 8/11 dag 8: Jerusalem og Rama's kitchen
Vi kører i bus til Vestjerusalem, der har et moderne, europæisk præg. Vi starter med at
besøge The Israel Museum, hvor vi modtages af Roni Pelel, museets marketingdirektør,
som er en af Israels mest anerkendte arkæologer. Han er også en fremragende fortæller.
Vi ser modellerne af Jerusalem før templets ødelæggelse og dødehavsrullerne, som
opbevarer her.
Derefter sætter vi os i bussen og kører forbi Israels parlament, Knesset. Navnet er
hebræisk for ’forsamling’, og henviser efter sigende til begivenheden Knesset Ha-Gdola,
’Den store forsamling’, hvor 120 jøder mødtes i Jerusalem og samlede teksterne til Det
Gamle Testamente. Ligesom denne bibelske begivenhed består det moderne israelske
parlament af 120 medlemmer. Det er aldrig lykkedes et enkelt parti at få absolut flertal i
Knesset, og Israels regering har derfor siden statens oprettelse i 1948 bestået af
koalitioner.
Vi fortsætter lidt uden for byen for at spise frokost på en helt speciel restaurant Rama's
Kitchen, som blev skabt af den smukke klassiske danserinde Rama Ben Zvi for 17 år
siden. Siden da er restauranten blevet en kulinarisk institution, som regnes for en af
Israles bedste. Her sidder man udendørs på en terrasse med udsigt til det vildsomme
terræn, mens lækre autentiske retter tilberedt af råvarer fra egen have og opdræt. Umiddelbart virker det meget afslappet og naturligt, men tag ikke fejl, intet er overladt til
tilfældighederne her.
Efter et par timer vender vi tilbage til Jerusalem, hvor aftenen er fri.
Der er lys og lyd show i David Tower om aftenen kl. 21, hvis nogen skulle have lyst til det
en af aftenerne, vi er her.
Fredag 9/11 dag 9: Betlehem og Nazareth
Vi kører den korte tur til Betlehem. Da Israel blev grundlagt var de fleste beboere i
Betlehem kristne, i dag er størstedelen muslimer. Vi besøger Fødselskirken, som er
bygget over den grotte, hvor Jesus blev født. Gennem ydmyghedens dør, som kun er en
meter høj, kommer vi ind i verdens ældste kirke, der stadig er i brug, En trappe i kirken
fører ned til Fødselsgrotten, hvor en sølvstjerne i gulvet markerer det præcise sted for
Jesu fødsel. Vi ser også krybben, som menes at være den, vi kender fra Juleevangeliet.
Betlehem er hurtigt set, så vi kører videre til charmerende Nazareth, som er landets
rigeste og mest moderne arabiske by. Vi spiser en hurtig frokost, før vi ser Bebudelses-

kirken, hvor ærkeenglen Gabriel fortalte Maria, at hun skulle føde Jesus. Vi er også
Marias Brønd, som findes på en flot plads foran Skt. Gabrielskirken, i hvis krypt
Mariakilden har sit udspring. Her viste Gabriel sig for første gang for Maria.
Efter en indholdsrig dag vender vi tilbage til Jerusalem, hvor aftenen er fri.
Lørdag 10/11 dag 10: Jerusalem til fods
Dagen er sat af til at se nærmere på den gamle by. Vi bor ikke langt fra Grædemuren,
der er jødedommens helligste sted. Grædemuren kaldes også Vestmuren, fordi den var
støttemur for den vestlige side af Herodes Tempel. Der er en evig strøm af jødiske
pilgrimme ved denne sidste rest af tempelkomplekset, hvor de begræder det store tab og
stikker små sedler med bønner ind i sprækkerne på den 15 meter høje mur.
Fra Grædemuren går vi op på Tempelbjerget, hvor vi ser den ældste muslimske bygning i
verden, den ottekantede klippemoské, som blev bygget i år 691. Den er islams vigtigste
helligdom efter moskeerne i Mekka og Medina. Den karakteristiske kuppel, som kan ses
fra hele Jerusalem, fik i 1993 opfrisket sin forgyldning. Guldet, der skulle til for at dække
kuplen vejede 80 kg og kostede 8,2
millioner dollar. Ved siden af Klippemoskeen ligger al Aqsa-moskeen
med den sølvfarvede kuppel. Herfra
går vi gennem hoved-indgangen til
Jerusalems gamle bydel Damaskusport, for at følge et stykke af Via
Dolorosa, hvor Jesus slæbte sit kors.
Vejen begynder i Det Muslimske
Kvarter og ender i Det Kristne Kvarter
ved Sepulcre kirken med Jesus tomme grav. Gravkirken er bygget på
Golgata, hvor korsfæstelserne fandt
sted.
Eftermiddagen er fri i Jerusalem.
Søndag 11/11 dag 11: fri i Jerusalem eller dagstur til Dødehavet
Fri i Jerusalem. Jo mere, man ser, jo mere får man lyst til at opleve byen, som er helt og
aldeles enestående.
Eller dagstur, hvor vi kører vi 1.230 meter nedad på vej til Det Døde Hav, som er verdens lavest beliggende sted - ca. 400 m under jordens overflade. Jo længere vi kommer
nedad, jo mere stiger temperaturen. Det Døde Hav er en del af The Great Rift Valley,
som strækker sig langt ind i Afrika.
Vort første besøg gælder Qumran, hvor fandt 800 papyrus ruller med bibelske tekster
blev fundet i 1948 i en grotte.
Herfra længere mod syd til den legendariske Masada-klippe. Vi tager gondolen op på
klippen 400 meter over Det Døde Havs overflade. Her kæmpede små 1.000 jøder for
næsten 2.000 år siden tappert mod den romerske overmagt. I 3 år var de belejret af
romerne, men nægtede at overgive sig. Vi ser den byzantnnse sirse med monaisser, og det
nted, hvor rambussen blev hamret ind og meget mere. Vi spiser en let frokost med pitabrød
og øl i Masadas cafeteria, før vi kører ned til Dødehavet for at opleve, hvordan det er at
være næsten vægtløs i det salte vand, nom har 33% nalt, dvn. 10 gang nå meget nom i et
normalt hav. Det er derfor, at man næsten ikke kan få benene til at blive på bunden, men til
gengæld kan ”sidde” i vandet og læse en bog.
DKK 850.
Tilbud om middag på Jerusalems mest succesrige restaurant Machne Yehuda, som
ligger ved det store fødevaremarked. Stedet er sjovt, maden er genial og prisen er lav,
eneste ulempe er, at der spilles høj musik. Det er dog ikke værre, end at det er til at holde
ud. DKK 550 uden drikkevarer, men med taxa til og fra.

Mandag 12/11 dag 12: retur til København eller forlængelse i Tel Aviv
Vi sætter bagagen i bussen og kører nogle få km. uden for byen for at besøge den
verdenskendte smykkeproducent Yvel, som har specialiseret sig i perler. I deres 120 år
gamle domicil, findes den skønneste vinkælder, hvor man kan smage boutique vine fra
16 af områdets vingårdene. Yvel har lavet en skole for Etiopiske immigranter for at
hjælpe dem til en bedre tilværelser i Israel. Vi hører den spændende og rørende historie,
før vi smager nogle af vinene fra Jerusalem Hills.
Med den gode smag i munden til den internationale lufthavn Ben Gurion i Tel Aviv for kl.
16.10 at flyve retur med Lufthansa via München til København med ankomst kl. 22.10.
Flyturen tager 6 ½ time.
Evt. kan man forlænge med to nætter i Tel Aviv, som er en fantastisk dejlig by.
Pris pr. person ca. DKK 18.850, der inkluderer:
 fly ud til Amman, retur fra Tel Aviv og indenrigs Eilat-Tel Aviv (netpris 12-2017)
 bus
 indkvartering 11 nætter på gode hoteller i delt dobbeltværelse med morgenmad
 5 vinbesøg med smagning
 9 måltider (9 frokoster, 1 middag). Vin på restaurant er ikke inkl.
 entréer til seværdigheder (Petra koster 400 kr. for 1 dag inkl. transport på
heste/æselryg om ønsket)
 alle nu kendte skatter og afgifter pr 1/1 2015 samt moms på rejser pr. 1/1 2011
 visum til Jordan, indrejse- og udrejseafgifter til Jordan og Israel
 dansk guide
 engelsktalende lokalguide bl.a. på The Israel Museum i Jerusalem
Tillæg for enkeltværelser DKK 4.000.
Husk passet skal være gyldigt i mindste 6 mdr. efter hjemkomsten.
Tilmelding hurtigst muligt af hensyn til bestilling af fly.

Ret til ændringer forbeholdes.
12/2017

TILMELDINGSKUPON til Jordan & Israel
1. – 12. november 2016
Undertegnede tilmelder sig med _____ pers.
Fulde og korrekte navne. Navne skal være i overensstemmelse med passet:
Passager 1: __________________________________________________________
Passager 2: ___________________________________________________________
Fødselsdato, pasnummer, udløbsdato og nationalitet som anført i pas:
Passager 1 pasinfo:

____________________________________________________

Passager 2 pasinfo: _____________________________________________________
Adresse:

____________________________________________________________

Postnummer: _______________ By: _______________________________________
Tlf. dag: __________________Mobilnummer: _______________ e-mail: ____________
Ønsker twin dobbeltværelse med to enkeltstående senge: __________________
Ønsker grand lit dobbeltværelse med én bred seng: _______________________
Ønsker dobbeltværelse brugt som enkeltværelse: _________________________
Ønsker rejsen uden Jordan: ____________________________________________
Ønsker at bo i Aquaba i stedet for i ørkenen: ______________________________
(pris oplyses om ønsket)
Ønsker dagstur til Det Døde Hav DKK 800: _______________________________
Ønsker at spise middag på restaurant Machne Yehuda 11/11 DKK 600: ________
Ønsker at forlænge med 2 nætter i Tel Aviv: _______________________________
(pris oplyses om ønsket)
Ønsker afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris: _________________________
(skal tegnes samtidig med indbetaling af depositum)
Depositum DKK 4.000 pr. person, som opkræves efter tilmelding.
Restbeløbet opkræves til betaling ca. 12 uger før afrejse.
Kuponen sendes til De Danske Vinrejser, Magstræde 7, 1204 København K.

