
Globetrotterklubben
Haandværkerforeningen i kjøbenHavn
i samarbejde med
aarsleff adventure

Jordan med
Petra oG
det døde Hav

Den røde og genopdagede by i bjergene, 
imponerende huse og gader fra romertiden,

Lawrence af Arabiens Wadi Rum ørken
og det varme saltmættede Døde Hav...

På eventyr i et af Mellemøstens mest fredelige
og historiemættede lande.

2023: 16. - 23. april. Kr. 14.875

Rejseleder: Klaus Aarsleff



Nebo

AMMAN

AjluN jerAsh

Det DøDe hAv
MADAbA

KerAK

PetrA

WADi ruM

Jordan. Petra oG det døde Hav

Kort over rejseruten:

Fra Amman til Madaba, 
Nebo og Kerak. Herfra til 
Petra. Dag 5 i Petra mu-
lighed for udflugt til Wadi 
Rum. Til slut retur fra Petra 
til hotel ved Det døde Hav. 

2023: 16. - 23. aPril. kr. 14.875



rundreJsens
ProGram

Dag 1. Fly fra København. Ankomst Amman og 
transfer til Hotel Gerasa.

Dag 2. Vi starter med en bytur i Amman, hvor 
vi bl. a. skal se et Herkules tempel, det arkæolo-
giske museum og et romersk amfiteater. 
 Efter frokost kører vi til den romerske 
by Jerash, der ligger 45 km. nord for Amman. 
Jerash var en vigtig by i romertiden, og ruinerne 
giver at glimrende indtryk af livet for 2.000 
år siden. Her er flere gamle templer, Hadrians 
triumfbue, væddeløbsbanen og en søjlekranset 
hovedgade, hvor man tydeligt kan se de gamle 
hjulspor, som over århundreder gnavede sig ned 
i brolægningen.
     Retur til hotellet i Amman. 

Dag 3. Vi kører fra Amman til Petra og under-
vejs gør vi bl. a. holdt i byen Madaba, hvor man 
i den byzantinske St. Georg kirken fra det 6. 
århundrede har en berømt gulvmosaik, der viser 
Det hellige Land og Jerusalem.
 Herfra fortsætter vi til toppen af det 
nærliggende Nebobjerg, hvor Moses jo ifølge 
Bibelen for sidste gang skuede ind i det forjæt-
tede land. Her blev han – ifølge traditionen – 
begravet. 
 Turen fortsætter nu mod syd ad den 
berømte King’s Highway, der gennem årtu-          Indgangen til Siq slugten

Søjler ved den gamle hovedgade i
den romerske by Jerash.

reJsens ProGram
daG-for-daG



Indiana Jones med pisk og hat foran “Skatkammeret” 
i Petra. Og til venstre: Samme sted - nu med kameler i 
stedet.

Herunder: På vejen gennem Petra dalen kommer man 
også til et vældigt amfiteater - skåret dirkete ud i de røde 
sten.



sinder har været en af Mellemøstens vigtigste 
handelsruter. Det var netop for at bevogte denne 
handelsvej, at korsfarerne byggede en vældig 
borg ved byen Kerak i slutningen af det 12. 
århundrede. Denne borg skal vi også se.
     Sidst på eftermiddagen er vi i Petra, hvor vi 
bliver indkvarteret på det 4-stjernede hotel Petra 
Canyon Hotel. 

Dag 4. Vi går ind i Petra dalen via den smalle 
Siq slugt i sandstensbjergene, som fører frem til 
”Skatkammeret.” Herfra fortsætter vi ud i den 
forunderlige fortidsby som nabatæerne begyndte 
at opføre for over 2.000 år siden. Nabatæerne 
var oprindelig et røver- og nomadefolk, men på 
et tidspunkt gik det op for dem, at der var flere 
penge at tjene ved 
at opkræve told og 
beskyttelsespenge 
af karavæner på 
deres vej gennem 
Jordans lave bjerge. 
Nabatæerne blev 
bofaste og brugte 
de mange penge på 
at opføre pompøse 
gravkamre, templer 
og paladser i de røde 
bjerge ved Petra.
 Omkring år 
100 blev Petra en 
del af det romerske 
rige, og herefter gik 
det ned ad bakke. 
Romerne tog for sig 

af rigdommen, samtidig med at de også omlagde 
systemet af handelsveje. Petra sygnede hen og 
et jordskælv i 363 forårsagede store skader på 
de rige bygninger. Det blev et dødsstød for den 
førhen så fantastiske by.
 I de følgende århundreder blev Petra 
forvandlet til lidt af en legende. Alle havde hørt 
om den rige by – men ingen vidste rigtig, hvor 
den lå. Korsfarerne byggede dog en lille bastion 
på stedet, så selv i middelalderen har Petra og 
handelsvejene i området åbenbart haft betyd-
ning.
 Århundreder gik, og Petra blev for alvor 
glemt. Indtil den schweiziske eventyrer og opda-
gelsesrejsende Johann Burckhardt i 1812 fandt 
frem til den store dal under en af sine rejser.

I Wadi Rum



 I dag har UNESCO udpeget 
Petra til at være et af fortidens vigtig-
ste, menneskeskabte monumenter. Det 
regnes med rette for en attraktion på 
linje med Giza i Ægypten, Taj Mahal 
i Indien, Machu Picchu i Peru og Den 
kinesiske Mur.

Dag 5. Fri dag ved Petra. Men der 
arrangeres en udflugt til Wadi Rum 
ørkenen med indlagt 4 timers rundtur 
i 4-hjuls trækker. Lawrence af Ara-
bien havde en vigtig base i det barske 
landskab i Wadi Rum, som han kaldte 
”stort, rungende og guddommeligt.” I klipperne 
findes der mange helleristninger, som vidner 
om menneskelig aktivitet for årtusinder siden. 
Fra Wadi Rum kører vi i løbet af eftermiddagen 
retur til hotellet i Petra og herfra videre til det 
5-stjernede Hotel Dead Sea Holiday Inn

Dag 6. Dagen er fri til at afprøve badelivet i det 
tyktflydende hav, der ligger 420 meter under 
havets overflade og som med et saltindhold på 
32% næsten er til at gå på.

Dag 7. Turen går retur til Amman.

Dag 8. Vi flyver hjem til Danmark.

Øverst: Udsigt  fra hotellet ved Det døde Hav. 
Til højre: Man kan også påføre sig et helsebringende 

mudderlag, før man hopper i det salte bølger.
Herunder: Klippeområde i Petra.



Prisen for rejsen er kr. 14.875 pr. person i dobbeltværelse på gode hoteller - 4-stjernet i Petra og 
5-stjernet ved Det døde Hav. Prisen inkluderer morgenmad alle dage samt frokost og aftensmad dag 
2 i Amman. Alle entréer og al transport samt alle skatter og afgifter er ligeledes inkluderet. Drik-
kepenge til lokalguider og chauffører er også inkluderet. Rejseledelse ved Klaus Aarsleff.

Udflugt til Wadi Rum dag 4 er ikke inkluderet. Den koster 460 kr.

Enetillæg:Kr. 4.150.

Påklædning: Klimaet vil være varmt og tørt - typisk 20 til 25 grader. Men aften og nat kan være 
kølig. Afslappet påklædning er ok overalt, så tag tøj med som til en god dansk sommer. 

Husk personlig medicin!

Priser oG Praktisk



Arrangør/Formidler:
Aarsleff Adventure er udvikler af og 
udbyder af rejsen.
Depositum/
Afbestillingsforsikring:
Depositum udgør 20% af 
rejsens pris, dog mindst kr. 
1.500 pr. person. En sygdoms/
afbestillingsforsikring indbetales 
sammen med depositum og 
refunderes ikke ved senere afbe-
stilling. Denne forsikring koster 6% 
af rejsens pris. Se i øvrigt bestil-
lingskuponen for den enkelte rejse.
Restbeløb:
Slutbetaling skal sammen med 
beløb for evt. rejseforsikring 
være indbetalt senest seks uger 
før afrejsedagen, hvis ikke 
andet er anført. Billetter og 
øvrige rejsedokumenter vil blive 
fremsendt, således at I har dem i 
hænde senest syv dage før afrejse. 
Betaling:

Betaling kan ske via bankoverførsel 
til vores konto i Den Danske Bank: 
registreringsnr. 4398 kontonr. 
3516 106 573  – husk at påføre 
fakturanummer på betalingen. 
Betaling opkræves efter tilmelding.

Prisændringer efter aftalens 
indgåelse:

Aarsleff Adventure forbeholder sig 
ret til at forhøje den aftalte pris som 
følge af ændringer i transportom-
kostninger, herunder brændstof-
priser, skatter, afgifter eller gebyrer 
for visse tjenesteydelser, lufthavns-, 
havne-, landings-, eller startafgifter, 
valutakurser, som er anvendt ved 
beregningen af prisen for det pågæl-
dende arrangement eller andre 
forhold, som Aarsleff Adventure 
ikke kan eller har kunnet tage højde 
for. Aftalte pakkerejsepriser vil 
ikke blive ændret mindre end 20 
dage før det aftalte tidspunkt for 
pakkerejsens påbegyndelse.
Afbestilling af rejser:
Medmindre andet er anført, gælder 
følgende afbestillingsbetingelser: 
Ved afbestilling af købt 
arrangement mere end 90 dage før 
rejsens påbe-gyndelse returneres 
det indbetalte depositum minus 
et gebyr på kr. 2.500 pr. rejsende.
Ved afbestilling mindre end 90 
dage men tidligere end 42 dage før 
afrejse, vil depositum ikke blive 
refunderet. Ved afbestilling mindre 
end 42 dage før afrejse har den 
rejsende ikke krav på refundering. 
Er hotelreservationer, flybilletter 
eller andet arrangement bekræftet 
med andre, muligvis skærpede, 
afbestillingsbetingelser, vil disse 
være gældende og blive oplyst 
ved reservation/bekræftelse af 
arrangement. Arrangementer kan 
afbestilles fra 14 dage før afrejse og 
indtil afrejse, hvis der på rejsemålet 
udbryder krig, naturkatastrofe, 
smitsomme sygdomme eller 
andet som medfører, at Udenrigs-
ministeriet fraråder ophold i det 
pågældende område/land.
Afbestilling ved sygdom m.m.:

Vi anbefaler, at I tegner en 
sygdoms/afbestillingsforsikring, 
der dækker afbestilling i tilfælde 
af akut syg-dom, ulykkestilfælde, 
privat brand eller indbrud samt 
dødsfald, der måtte indtræffe 
inden afrejsen hos jer selv, 
jeres ægtefælde, samlever, 
børn, forældre, svigerforældre, 
svigerbørn, søskende, bedsteforæl-
dre, svigerinder, svogre eller max. 
tre rejseledsagere. Vi tegner forsik-
ringen gennem Gouda Forsikring og 
afbestillingsforsikringen skal tegnes 
sammen med bestilling af rejsen. 
Afbestilling skal ske straks efter, at 
umuliggørelsen af rejsens gennem-
førelse konstateres. Beskyttelsen 
forudsætter, at der senest en uge 
efter afbestillingen indsendes læge-
erklæring til Aarsleff Adventure 
eller forsikringsselskabet.
Aflysning:
Såfremt der ikke er tilstrækkelig 
tilslutning til en programsat 
gruppe-rejse, vil den kunne blive 
aflyst op til fire uger før afrejse. 
Det nødvendige antal deltagere 
fremgår af brochuren for rejsen. I 
ovennævnte tilfælde har kunden 
intet krav på erstatning udover 
refundering af rejsens pris.
Rejse– og ulykkesforsikring:
Den offentlige danske sygesikring 
dækker kun i begrænset omfang 
og udelukkende i udvalgte lande i 
Europa. Den rejsende er derfor ofte 
selv ansvarlig for at afholde om-
kostninger ved sygdom, hospitals-
indlæggelse, hjemtransport mv., 
medmindre arrangøren eller under-
leverandøren kan gøres ansvarlig. 
Der gøres ligeledes opmærksom 
på, at luftfartsselskabernes dækning 
for bortkommen eller beskadiget 
bagage normalt er meget lav. 
Man bør derfor tegne en rejse- og 
ulykkes-forsikring, og der findes 
skræddersyede rejseforsikringer, 
som dækker stort set alle behov, 
uanset formål og rejsetype. 
Aarsleff Adventure kan være jer 
behjælpelig med at tegne de rette og 
mest fornuftige rejseforsikringer i 
samarbejde med Gouda Forsikring.
Pas, visum og vaccinationer:
Aarsleff Adventure oplyser i god 
tid om pas-, visa- og vaccinations-
forhold og er behjælpelig med at 
få alt på plads. Har I ikke dansk 
pas, skal dette oplyses til Aarsleff 
Adventure ved bestillingen af rejsen 
og ydermere skal rejsende uden 
dansk pas selv søge oplysning om 
indrejsebetingelser hos besøgs-
landets ambassade eller konsulat. 
Bemærk, at der ofte stilles krav 
om transitvisum. Ved undladelse 
af information om pasforhold 
til Aarsleff Adventure bærer 
kunden selv det fulde ansvar for 
de følger, som evt. manglende 
indrejsedokumenter, vaccinationer, 
mv. måtte medføre. På rejser uden 
for EU-lande skal pas normalt have 
gyldighed i mindst seks måneder 
efter hjemrejsedatoen.
Reklamationer:
Eventuelle reklamationer skal under 
rejsen fremsættes over for luftfarts-
selskabet, arrangørens repræsentant 

på stedet, hotel, biludlejningsfirma 
osv. eller til Aarsleff Adventure 
hurtigst muligt efter at fejl er 
konstateret, således at fejl kan 
afhjælpes med det samme og med 
så få ulemper for den rejsende som 
muligt. Rettes fejl ikke/eller kun 
delvis efter behørig reklamation på 
stedet, bør I med henblik på evt. 
senere erstatningskrav modtage 
erklæring om fejl/manglende 
levering fra det relevante 
luftfartsselskab, biludlejningsfirma 
eller anden berørt leverandør. 
Manglende reklamation straks efter 
konstatering af fejl kan resultere 
i tab af ret til erstatning, helt eller 
delvis.  
NB! Hvis en kunde binder sig 
kontraktligt med sin underskrift på 
et dokument, f.eks. en lejekontrakt 
med betingelser ved udlevering af 
lejet bil, vil denne være bindende 
uanset hvilke mundtlige informa-
tioner, der måtte være afgivet, og 
Aarsleff Adventure kan derfor ikke 
være behjælpelig med erstatning 
eller refundering af beløb betalt 
grundet eventuelle misforståelser. 
Kontrollér altid, hvad I skriver 
under på og hæfter for.
Rejsearrangørens ansvar:
Aarsleff Adventure optræder 
som agent for de benyttede 
underleverandører, luft 
fartsselskaber, hoteller, 
transportører osv. med det 
begrænsede ansvar og den 
erstatningspligt, som fordres ifølge 
Pakkerejseloven og de gældende 
internationale konventioner, som 
dækker de berørte områder. Disse 
konventioner har normalt en lav 
dækningsgrad for dødsfald, skader 
på personer og/eller bagage, hvorfor 
vi anbefaler jer at tegne supplerende 
rejseforsikringer. Aarsleff 
Adventure påtager sig intet ansvar 
for situationer opstået pga. force 
majeure, som strejker, overordnet 
forsyningssvigt og forhold 
som ifølge dansk lovgivning 
fritager Aarsleff Adventure for 
konsekvensansvar.  
NB! Ansvarsrisiko: Med 
Pakkerejse-lovens ikrafttræden 
indførtes en form for objektivt 
ansvar, ansvar uden skyld, 
for rejsebureauet over for 
kunden. Loven om Pakkerejser 
gennemførtes som følge af et EU-
direktiv og medførte tilsvarende 
lovgivning i EU- og EØS-landene. 
Aarsleff Adventure er tilsluttet 
Rejsegarantifonden. 
Kundens ansvar:
Udover de forpligtelser for kunden, 
som omtales i afsnit om pas, visa 
og vaccinationer, har kunden 
også ansvaret for at kontrollere, 
at modtagne dokumenter er i 
overens-stemmelse med det bestilte 
og i modsat fald, og i god tid 
inden afrejse, at informere Aarsleff 
Adventure om fejl. (Dette er meget 
vigtigt, og særligt vigtigt er det, at 
I kontrollerer, at for- og efternavne 
i flybilletter og samtlige andre 
rejsedokumenter er korrekte og i 
overensstemmelse med passet). 
Såfremt navne ikke er korrekte, 
kan det medføre afvisning ved 
check-in til fly, på hoteller og 

hos biludlejningsfirmaer. Aarsleff 
Adventure påtager sig intet ansvar 
for følger af ukorrekte oplysninger, 
som skyldes kundens manglende 
kontrol, og evtuelle gebyrer for 
ændringer vil blive opkrævet hos 
kunden.
Luftfartsselskabernes ansvar:
Benyttede luftfartsselskaber påtager 
sig intet ansvar for hændelser, der 
indtræder på tidspunkter, hvor pas-
sagererne ikke befinder sig ombord 
i deres fly. Vedrørende ansvaret for 
indskrevet bagage henvises til de 
bestemmelser, der gælder for luft-
fartsselskaberne.
Udeblivelse, ubenyttede ydelser 
m.v.:
Hvis en kunde udebliver fra, 
eller undlader at benytte et bestilt 
arrangement, kan kun eventuelle 
besparelser, som Aarsleff Adventure  
kan opnå i omkostninger, 
fratrukket administrationsgebyr, 
blive tilbudt refunderet. Grundet 
kontraktmæssige forhold vil der 
normalt ikke kunne forekomme 
nogen refundering.
Værneting/Lovret:
Ethvert krav mod Aarsleff 
Adventure skal afgøres ved dansk 
ret. Klager eller søgsmål, der 
ikke kan afgøres af Pakkerejse-
Ankenævnet, skal afgøres ved Sø- 
og Handelsretten i Danmark.
Overdragelse af rejsen:
Rejser kan overdrages til 
enhver, der opfylder alle 
betingelser for at deltage på 
rejsen, såfremt arrangøren 
eller formidleren underrettes 
om overdragelse i rimelig 
tid inden rejsens begyndelse, 
og såfremt overdragelsen 
er i overensstemmelse med 
underleverandørens regler for 
overdragelse. Typisk kan f.eks. 
flybilletter ikke overdrages. Ved 
overdragelse hæfter kunder soli-
darisk for betaling af evt. restbeløb 
og eventuelle omkostninger som 
følge af overdragelsen.
Øvrige betingelser:
Aarsleff Adventure gennemfører 
pakkerejser i henhold til 
Forbrugerrådets vedtagne 
betingelser. 
 
(Der tages forbehold for 
prisændringer samt trykfejl).

Aarsleff Adventure 
Trønningevej 14 C 

4520 Svinninge 
Tlf.: 3070 9075

Medlem af Rejsgarantifonden
nr. 2620

almindelige rejsebetingelser


