
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORDAN & ISRAEL 
Petra og Jerusalem 

11 dagers tur 21. februar – 3. mars 2023 
 



 
 
 
 
 
 
En reise til Jordan og Israel er ikke bare en reise til gamle monumenter og historiske steder, 
men en reise i som kanskje vil gi deg mer enn du hadde drømt om på forhånd. Linken mellom 
historien og dagens samfunn er klart tilstedeværende, og vi fyller turen med fantastiske 
steder og severdigheter, samt betraktninger om dagliglivet. På de neste sidene kan du lese 
det spennende programmet.  
 
Jordan og Israel har hatt et godt naboskap med åpne grenser mellom hverandre i mange år. 
For deg som er i regionen for første gang blir det en spesiell opplevelsesreise, og for deg som 
har vært her før vil det nok også dukke opp mye ting, samtidig som turen inviterer til videre 
fordypning og nye opplevelser.  
 
Turen er på 11 dager så vi har god tid, og legger opp til et tempo hvor det også blir tid til å 
slappe av og også gjøre ting på egen hånd. Reisen foregår tidlig på våren her og været kan 
veksle noe. I Eilat ved Dødehavet vil det vanligvis være varmt og godt. 
Sommertemperaturene er sjelden langt unna ellers heller, men vi kan oppleve dager med litt 
lavere temperaturer.  Det ekstra fine med denne årstiden er at det er færre turister her og 
ikke minst; Mandeltrærne, deler av ørkenen og Galilea blomstrer på denne årstiden! En 
fantastisk opplevelse! 
 
 
Tirsdag 21. februar: Trondheim - Amman 
Avreise med SAS kl. 07:05 fra Værnes til Gardermoen. Herfra går turen med Lufthansa, og etter 
en mellomlanding i Frankfurt ankommer vi Amman i Jordan kl. 20:20. Her møter guiden og 
bussen oss og det blir transfer til hotellet i Amman.   
 
Jordan har ca. 7,5 mill. innbyggere hvorav hele 3,5 mill. bor i hovedstaden Amman.  Resten bor 
spredt utover i større og mindre byer og på landsbygda. Landet består av mye ørken, har en 
ca. 1 mill. år gammel historie med ca. 100.000 arkeologiske steder hvorav bare ca. 40% er 
utgravd. Vi får allerede om et par dager se det meste kjente av disse stedene; fantastiske Petra.  
 
Onsdag 22. februar: Amman – Madaba – Nebofjellet (F,L,M) 
Etter en kort, men god natts søvn spiser vi frokost og forbereder oss på det orientalske 
eventyret som venter oss. Vår lokale guide tar oss først med på tur rundt i Amman. Byen er en 
blanding av det helt nye og moderne, men har også veldig mange områder som virkelig er 
klassisk orientalske. Her finnes myldrende basargater, bønnerop fra minaretene og et 
strålende fargerikt folkeliv.  
 
Vi kjører først opp til det gamle Citadellet (Jerash) hvor vi finner et stort område med historiske 
utgravninger, og får en flott utsikt over den svært kuperte byen. Nede i byen stopper vi ved det 
romerske teateret og går en runde og ser hva de lokale kjøper på frukt- og grønnsaksmarkedet. 
Vi ser også palasset hvor den jordanske kongefamilien bor. Kongefamilien stammer fra klanen 
Hashemite, og landet kalles også for The Hashemite Kingdom of Jordan.  
 
Fra Amman er det bare knapt 1,5 time til Nebofjellet. På klare dager får vi her en flott utsikt 
ned Jordandalen mot Jeriko på israelsk side.  er en kjent by som blomstret allerede i tidlig 
kristen tid. Det er mye interessant jordbruk mellom Amman og Nebo/Madaba.  I Madaba får 
vi omvisning i St. Georges kirke hvor man fant en svært godt bevart gulvmosaikk med kart over 
det hellige landet. Herfra drar vi videre vestover til Nebofjellet hvor det sies Moses fikk sitt 
siste syn over til det lovede landet Israel. Her ble han også senere gravlagt.  Det blir tidlig kveld 
før vi er tilbake på hotellet i Amman. Middag på hotellet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Jordan og Israel  
11 dagers tur 21. februar – 3. mars 2023 



Torsdag 23. februar:  Amman - Petra - Aqaba (F,M) 
Frokost på hotellet. Tidlig avgang med buss sørover gjennom ørkenen til Petra. Dette er et av 
oldtidens virkelig store og mytefulle underverker. Naturligvis står Petra også på listen over de 
7 nye verdens underverker! Storhetstiden var århundrene før og etter Jesu tid. Etter det lå 
stedet helt glemt av oss i Europa i godt over 1000 år før den sveitsiske oppdagelsesreisende 
Johann Ludwig Burckhardt gjenoppdaget stedet i 1812. I dag er det blitt Jordans 
hovedattraksjon og et utrolig spennende sted å besøke. Det er også et av stedene på UNESCO’s 
liste over bevaringsverdige steder i Midt- Østen. Man kan komme inn til byen til fots, ca 4 km, 
eller i hest og vogn. Veien går gjennom et trangt pass i rosa sandstein, og etter ca. 45 min. 
gange åpner det seg en forunderlig verden av gamle palasser uthugd i fjellet.  
 
Det første man møter er El Khasnez; et storslått byggverk som er svært godt bevart. Videre 
følger en fascinerende reise inn i en 9000 år gammel sivilisasjon i et særegent landskap med 
teater, gravhuler, monumenter og andre bygninger i praktfull arkitektur. Her kan du også prøve 
en tur på kamelryggen! Sent om ettermiddagen drar vi videre til Jordans eneste havneby, 
Aqaba. Her overnatter vi på et sentrumshotell og roer ned etter en dag med mange heftige 
inntrykk!  
 
Fredag 24. februar: Aqaba – Jerusalem (F,M) 
Vi har en lang og interessant dag foran oss i dag. Fra Aqaba er det bare noen få kilometer å 
kjøre fram til grensen til Israel hvor vi går med våre egne kofferter gjennom grensekontrollen. 
Prosessen tar litt tid, men er vanligvis helt uproblematisk.  På israelsk side kommer vi inn rett 
utenfor Eilat som er en kjent badeby her ved Rødehavet. Vi møter vår israelske guide og herfra 
følger vi nå hovedveien mot Dødehavet.   
Fra havets overflate ved Eilat går nå veien videre innover i landet nedover til vi kommer frem 
til Dødehavet som ligger lavere enn 400 meter under havets overflate! På veien gjennom 
ørkenen ser vi mange flott oppdyrkede områder og ser flere av landets store åpne fjøs med 
horder av melkekyr. Vi stopper for en god iskrem ved et av Israels største meierianlegg, 
Yotwata. Siden passerer vi Sodoma og de store fabrikkene hvor de tar ut salter og mineraler 
fra Dødehavet til medisinsk og kosmetisk bruk. På vestsiden av sjøen stopper vi tidlig om 
ettermiddagen og tar et bad! Med et saltinnhold på over 25%  
flyter vi alle garantert som korker, uansett størrelse eller fasong!!  I Ein Bokek ligger det flere 
behandlingsteder for bl.a. Psoriasis og andre leddproblemer. 
 
Tilbake på veien stopper vi for et besøk på Herodes den stores enorme festningsområde, 
Masada. Etter romernes ødeleggelse av Jerusalem i år 70 e.Kr., inntok en gruppe jøder 
festningen og holdt stand her i hele 3 år før festningen ble inntatt. Da romerne kom til stedet 
hadde alle som oppholdt seg her begått kollektivt selvmord. Sent om etter-middagen kommer 
vi frem Jerusalem.  
Ved solnedgang starter sabbaten og byen fylles med en spesiell stemning. Jødene strømmer i 
hopetall til Klagemuren, jødenes helligste sted, for å be. Vi blander oss i strømmen dit og blir 
med og bivåner det yrende og interessante livet her. Man ber, synger og danser, virkelig en 
helt spesiell opplevelse. I Jerusalem har vi vært så heldige å få plass i 3 netter på gode Kings 
Hotel, som ligger i gåavstand til den sjarme-rende gamlebyen. Middag på hotellet. 
 
Lørdag 25. februar: Jerusalem (F,M) 
Dagen er fri til egne streiftog.  Reiselederen har tanker om hva vi kan gjøre sammen og ideer 
til deg som vi streife litt rundt på egen hånd. Reiselederen går også gjerne en tur oppe på den 
gamle bymuren fra Jaffaporten til Damaskusporten og tar med de som ønsker det.  Her ved 
porten kan vi sette oss ned og oppleve det yrende livet av folk som iler inn- og ut av gamlebyen. 
Herfra går vi gjerne videre til den vakre Gravhagen, Gordons Golgata. Dette er et vakkert, stille 
og rolig parkanlegg hvor man finner både en grav innhugget i berget og det såkalte 
hodeskallestedet. De vakre omgivelsene innbyr virkelig til stillhet og ettertanke. De som har 
vært i Israel før har nok mange tanker selv om hvordan du vil bruke dagen. Ved solnedgang er 
Sabbaten over og byen utenfor murene begynner å syde av liv igjen. Middag på hotellet. 
 
Søndag 26. februar: Jerusalem (F,M) 
I dag starter vi programmet med besøk til Oljeberget, hvor vi har en storslagen utsikt over 
Jerusalem. Herfra ser vi den store, gullforgylte kuppelen på klippemoskeen, gamlebyen og mye 
av de nyere bydelene. Herfra går "Palmesøndagsstien" via Dominus Flevit-kapellet hvor Jesus 
gråt over Jerusalem og til Getsemanehagen. Vi besøker kirken som er bygd på stedet. Videre 
går vi inn i den gamle bydelen og går deler av Via Dolorosa (Jesu vei til korset) frem til 
Gravkirken.  I løpet av dagen blir det også et besøk ved det svært interessante 
Holocaustmuseet og sent om ettermiddagen besøker vi Betlehem. Middag på hotellet. 
 
 



Mandag 27. februar: Til Galilea (F,M) 
Vi fortsetter reisen nordover Jordandalen som er spesielt frodig og blomstrende på denne 
årstiden. Men først, rett etter nedstigningen fra Jerusalem, passerer vi Jeriko, kjent som 
verdens eldste by og fra bibelhistorien om Sakkeus. Vi gjør et interessant stopp ved dåpsstedet 
Yardenit som ligger i sørenden av Genesaretsjøen. Om været er bra så kjører vi videre til den 
herlige oasen Sakhne som har 27 grader varmt vann hele året. Her kan vi slå oss ned på en av 
de vakre grønne plenene og bade i krystallklart vann med mye småfisk. Herfra fortsetter vi til 
Kibbutz Shaar Golan hvor vi skal bo de neste 3 nettene. Her får vi høre og lære mer om det 
særegne kibbutzlivet i Israel. Middag på hotellet.  
 
Tirsdag 28. februar: Genesaretsjøen – Kapernaum (F,M) 
Vi begynner dagen med en båttur på den vakre Genesaretsjøen. Videre kjører vi til 
Saligprisningsberget hvor Jesus holdt sin Bergpreken. Herfra går vi en fin sti ned til sjøen 
gjennom spirende kornåkre og setter oss gjerne ned og tar en stille stund med panoramautsikt 
over sjøen og omegn.  Videre til Brødunderstedet, Peters fiskeplass, og så til «Jesu egen by» 
Kapernaum. Dette var byen som Jesus oppholdt seg i 3 år og hvor han kalte flere av sine 
disipler. Vi tar også en tur opp på Golanhøydene. Tilbake til hotellet i Tiberias til middag. Dette 
er en livlig by på kveldstid, så her er det trivelig å ta seg en spasertur og se på folkelivet både 
før og etter middag. 
 
Onsdag 1. mars: Golanhøydene og Cesarea Filippi (F,M) 
Vi kjører opp på Golanhøydene og ser hvor strategisk dette fjellpartiet er for de som har 
kontrollen her oppe. Her oppe ligger det flere småbyer og vi får se at det dyrkes mye frukt, 
grønnsaker og vindruer. Fra de høyere områdene kan vi se inn i Syria og det majestetiske 
Hermonfjellet. Herfra er det kort vei til vakre Cesarea Filippi, hvor Jordanelva har sitt utspring. 
 
Torsdag 2. mars: Nasaret – Karmelfjellet  (F,M)  
Vi sier farvel til Tiberias og Genesaretsjøen etter frokost og kjører til Jesu barndomsby, Nasaret. 
Her besøker vi Bebudelseskirken som er bygget over stedet hvor Maria fikk beskjed fra engelen 
om at hun skulle føde Jesus. Vi fortsetter via Harmageddonsletten, Karmelfjellet og stopper 
ved Mukhraka. Dette er minnestedet hvor profeten Elias utfordret Baalsprofetene.  Videre går 
turen langs Middelhavskysten til Cesarea ved havet. Dette var en romersk by allerede for 2000 
år siden og bosted for den romerske landshøvdingen. Vi stopper ikke her, men fortsetter 
sørover til Tel Aviv. Her avslutter vi turen med noen rolige timer på stranden eller i byen, før vi 
spiser en god avskjedsmiddag sammen. Vi bor på Ruth Daniel Hotel i sentrum.   
 
Fredag 3. mars: Tel Aviv – Trondheim 
I dag er det hjemreise til Norge og vi drar til flyplassen tidlig på morgenkvisten. Flyavgang fra 
Tel Aviv kl. 05:20. Vi reiser i samme fotefar som før via Frankfurt og Oslo før vi lander på Værnes 
kl. 12:35.  
 
Det tas forbehold om uforutsette endringer på både program og oppgitte reisetider.  
For priser og øvrige betingelser, se vedlagte påmeldingsskjema 

Reiseleder  

Arve Mork 



Påmelding:             Jordan & Israel 21. februar – 3. mars  2023 
Etternavn (som skrevet i passet)  
 

 
Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
Adresse 
 

 
Postnummer               Poststed 
 

 
Telefon/mobil                                                Fødselsdato  (dd.mm.åå) 
 

 
Epostadresse 
 

 
Avreiseflyplass 
 

 
Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr.  
 
 

 Etternavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Fornavn (som skrevet i passet) 
 

 
 Adresse 
 

 
 Postnummer               Poststed 
 

 
 Telefon/mobil                                                   Fødselsdato (dd.mm.åå) 
 

 
 Epostadresse 
 

 
 Avreiseflyplass  
 

 
 Reiseforsikringsselskap                                 Polisenr. 
 

Ønsker å bo i:     Dobbeltrom                        Enkeltrom                                      Ønsker å dele rom med: 
                                                                                                                             
De som melder seg på alene men ønsker halvt dobbeltrom, blir belastet enkeltromstillegg dersom antallet som ønsker å dele ikke går opp. 

Tilleggsopplysninger: Informasjon om helse/allergier, bonuskort, m.m.  

Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer. Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for gruppeturer. 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.  
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er medlem av Reisegarantifondet. 

Pris for reisen er kr 28.985,- pr. person i dbl-/ trippelrom 

med utreise fra Trondheim.  

Fra Oslo kr. 27.985,- pr. person i dbl-/ trippelrom.  

Tilslutningsbillett fra andre byer i Norge med SAS-

flyvninger kan tilbys. Be om pristilbud. Tilleggene kan 

variere men det blir rimeligere jo tidligere det bestilles.  

Tillegg for enkeltrom kr 7.500,- 

Prisene er basert på en gruppe på minimum 20 

betalende personer. Depositum kr 3.000,- betales ved 

påmelding. 

 

Inkludert i prisen: 

▪ Fly SAS/Lufthansa,  Trondheim/Oslo – Frankfurt -
Amman/Tel Aviv – Oslo/Trondheim.  

▪ Transfer flyplass - hotell t/r 
▪ Måltider som beskrevet i programmet.  
▪ Omfattende sightseeing-program og inngangsbilletter 

til de forskjellige severdighetene som er beskrevet. 
▪ Engelsktalende guide i Jordan og skandinavisktalende 

lokalguide i Israel,  
i tillegg til den norske reiselederen.  

▪ Praktisk reiseinformasjon m.m 

Ikke inkludert i prisen: 
▪ Avbestillings- og reiseforsikring 
▪ Enkeltromstillegg kr. 7.500,- 
▪ Tips til lokale guider og sjåfører (beregn ca. 75 

USD pr person). Reiseleder vil normalt samle inn 
dette og fordele ut der det trengs.  

▪ Grenseavgifter ca. USD 20 
 
Avbestillingsregler: 
Fra bestillingstidspunktet til  
17.11.22 refunderes 50% av depositumet. 
18.11.22-17.12.22 refunderes ikke depositumet. 
18.12.22 - 17.01.23 er avb. gebyret 50% av  
reisens pris. 
Fra 18.01.23 gis ingen refusjon ved avbestilling.  
 
Det tas forbehold om uforutsette pris-, tid- og 
programendringer. 
 

 Reisen selges i henhold til SmartReisers gjeldende 
bestemmelser for deltagelse i pakketurer. 
 
Obs! På grund av stor pågang av grupper til Israel  

etter covid, må vi ha all inntegning klart senest 
18. november 

 

Jordan & Israel 21. februar – 3. mars 2023 



 
Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartReiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 


