
   
                
  

 

Konst- och kulturresa 
JORDANIEN 17 - 24 APRIL 2010 
 
Sjukvårdens Konstförening i 
Helsingborg 

 
 
 
Flyg:  Turkish Airlines  
 17/4  Kastrup – Istanbul  12.10 – 16.20 
   Istanbul – Amman  19.00 – 21.10 
 
 24/4 Amman – Istanbul  03.30 – 05.50  
   Istanbul – Kastrup 09.00 – 11.15 
 
Hotell:  Imperial Palace Amman 4* http://www.imperialpalace.com.jo/ 
  
 Dead Sea Spa 4*    www.jordandeadsea.com  
 
 Bait Zaman Petra 5*   (deras hemsida är för tillfället under ombyggnad)    
 
Pris per person:  SEK 13.980:- vid minst 30 personer  
 
Enkelrumstillägg:  SEK 2 950:-    
 
 
I priset ingår följande:  
 
 - Flygresorna i ekonomiklass 
 - Övernattningar i dubbelrum inkl. frukost 
 - Transfer assist från och till flygplatsen i Amman 
 - Välkomstdrink 17/4 på hotellet 
 - Deluxe buss med aircondition samt vatten under hela resan 
 - Entréavgifter enligt program 
 - Svensktalande guide 
 - Kort ridtur i Petra 
 - 3-timmars Jeep-tur i Wadi Rum öken 
 - 7 middagar och 6 luncher 
 - Visum till Jordanien 
 
Guiden blir Salah Abu Sheikha (svensktalande) 
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 Ej inkluderat: 
 
 - Måltidsdrycker 
 - Dricks på restauranger och väskbärare  
 - Dricks till chaufför och guide  
 
Priser är baserade på dagens dollarkurs.  
 
MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRING VI EJ KAN PÅVERKA 
 

 
 
Sista bokningsdag:  10/10-2009   
 
Anmälningsavgift:  3.500:-/person    föreningen tillhanda sen. den 15/10 
 
Slutlikvid:   per den 12/3-2010 
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Program 
 
17/4 Ankomst Amman  
Ankomst till Queen Alia Internationella flygplats i Amman.  Transferguiden, som har ordnat inresevisum i 
förväg,  möter upp och är med på bussen till hotellet. Middag och övernattning.  
 

18/4 Amman 
Frukost på hotellet följt av en stadsrundtur i Amman på förmiddagen.  
Besök på Citadellet med Byzantinekyrkan, Herkules Tempel  och Umayyadpalatset. 

Sedan besöker vi den Romerska teatern och det 
Arkeologiska museet.  
Efter en kort promenad i gamla stan kör bussen vidare för 
en titt på de moderna delarna av Amman.  
Därefter åker vi genom Jabal Amman, en av de få 
stadsdelar som har bevarat mycket av sitt eleganta 
arkeologiska arv och som har en stor betydelse historiskt. 
Många av de storheter som byggt upp Jordanien politiskt, 
ekonomiskt och kulturellt har byggt sina hus här.  
Stopp på Jordan River Foundation Showroom, som har en 
högklassig samling med traditionella konsthantverk, innan 

vi anländer till Wild Jordan Centre.  Härifrån har man utsikt över gamla stan, Umayyad, de Romerska 
ruinerna Jebel Qala och det är också ett utmärkt ställe att se den berömda jättestora Jordanienflaggan. 
Centret är också känt för sin naturhandel som erbjuder unika hantverk gjorda av människor som bor i 
Jordaniens naturreservat, t ex Dana och Mujib.  
Lunch i restaurangen på Wild Jordan Centre.  
 
På eftermiddagen fortsätter vi för att besöka några av de främsta gallerierna i Amman. The Orfali Gallery 
öppnade 1993 som ett familjeföretag av konstsamlaren, Mrs Ina’am Orfali. Galleriet visar en bredd av 

målningar, skulpturer och annan 
konst (www.orfali.net). Vi åker sedan 
till the Orient Gallery.   Galleriet 
etablerades 1996 och är dedikerat till 
att marknadsföra nya och redan 
erkända arabiska konstnärer 
(www.orientgallery.net).  
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Efter en kort vilopaus på hotellet är gruppen sedan inviterad till De Kungliga Högheterna Prins Raad och 
Prinsessan Majdas hem för att titta på deras privata konstsamling från Hennes Kungliga Höghet, den nu 
avlidna, Prinsessan Fahr El Nissa.  Hon är mor till Hans Kungliga Höghet Prince Raad och en av de mest 
prominenta och speciella konstnärer i modern turkisk konst, också representerad på många gallerier runt 
om i Europa.  
 
Vi åker sedan vidare till Tanoureen, från början Hennes Kungliga Höghet Fahr El Nissa hem, men som nu är 
en av Ammans mest populära traditionella restauranger. Stellan Lind, som mött Hennes Kungliga Höghet 
Fahr El Nissa flera gånger under hennes livstid och som är bror till Prinsessan Majda, är med vid middagen 
och berättar om Fahr El Nissa.  
 
Transfer tillbaka till hotellet för övernattning.  
 
19/4 Amman 
Frukost på hotellet och sedan vidare till the Royal Automobile Museum, som visar den privata och historiska 
bilsamlingen av den nu avlidne Hans Majestät Kung Hussein.  
Resten av dagen är dedikerad till att besöka Konstgallerier runt om i Amman.  

- Royal Society of Fine Art, en kulturell, ickestatlig och ideell organisation från 1979.  
- The National Gallery of Fine Arts, etablerat under 1980-talet med stöd från Hans Majestät ,  Kung 

Hussein och Hennes Majestät Drottning Noor Al Hussein.  
Båda gallerier ligger i Jabal Al Wabdeh, en av de gamla medelklassområdena i Amman. Gruppen kommer få 
ett speciellt välkomnande från generaldirektören för gallerierna, Dr. Khalid Khreis.  
 
Lunch på en lokal restaurang och sedan vidare för besök på Dar Al Funun (www.daratalfunun.org) och Dar Al 
Anda (www.daralanda.com).  
 
Tillbaka till hotellet. Middag och övernattning.  
 
20/4 Amman / Jerash / Döda Havet 
Frukost. Transfer till Jerash, en av de mest välbevarande 
ruinerna i världen utanför Rom.  
Vid ankomst blir det skådespel på den nyligen 
restaurerade hippodromen: ”Romerska Armén och 
Triumvagnupplevelse” 
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Här sitter man på stensätena där romarna en gång satt och ser vad romarna såg. 
Det här är en perfekt miljö för att skåda ett spännande spektakel av gladiatorer och triumfvagnar som 
återspeglar hur det var för 2000 år sedan under en timmes underhållning. Ni får bland annat se romersk 
krigsföringsstrategi tillsammans med legionärer i full aktion, autentiskt romerskt triumfvagnslopp och 
verklighetstrogna gladiatorspel.  Stellan Lind, grundare och ordförande av RACE (Roman Army and Chariot 
Experience) välkomnar gruppen och ger en introduktion.   
 
Rundvandring i staden och sedan lunch på the Lebanese 
House.  
 
Vidare till Döda Havet, den lägsta punkten av jordens yta, 
för en eftermiddag med avkoppling och fritid. Flyt i det 
varma salta vattnet eller ta del och njut av någon av de 
många behandlingar som finns tillgängliga på hotellens 
SPA.  
 
Middag och övernattning på hotellet vid Döda Havet.  
 
21/4 Döda Havet / Madaba / Mt. Nebo / Wadi Al Mujib/ Petra  
Frukost och förmiddagen fri.  
Vi kör längs King´s Highway. Första stoppet är Mosaikstaden Madaba där vi också äter lunch på Haret 
Jdoudna. Besök på klostret i Mount Nebo och sedan vidare söderut via Wadi Al Mujib, en djup dal med 
Jordaniens mest häpnadsväckande utsikt.  Ankomst i Petra för middag och övernattning på hotellet.  
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22/4 Petra  
Frukost. För att komma till den forntida nabatéenska huvudstaden börjar vi med en kort ridtur och sedan en 
promenad genom den så kallade Siqen, en vindlande gång med bergsväggar på båda sidor. Plötsligt öppnar 
det sig och där ligger Petras mest spektakulära byggnad, skattkammaren.   
Vi äter lunch på Petra Basin Restaurant.  
Middag och övernattning på hotellet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra aktivitet – Kvällstur i Petra  

Torsdag kväll efter en tidig middag finns möjlighet att 
uppleva Petra ”By Night”. Marschaller lyser upp vägen till 
den Rosa-röda Staden. En speciell aura av det forntida 
nabatéernas handelsimperium får liv när vi promenerar 
genom den mystiska Siqen i Petra. Framme vid 
skattkammaren hjälper musiken och berättelserna dig att 
uppleva Petra som de resande handelsmännen en gång 
måste ha känt det. Utflykten avgår från Petra Visitors 
Centre 20.30 och avslutas vid centret igen runt kl. 22.30. 
PRIS:  SEK 190:- (Bokas vid anmälan till resan)  
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23/4 Petra / Wadi Rum / Amman   
Frukost. Transfer till Wadi Rum där vi åker på en 
tretimmars jeeptur genom öknen för att sedan äta en 
traditionell beduinlunch.  Tillbaka igen till Amman.  
Middag  på hotellet.  
 
 
 
 
 

 
 
 
24/4/2010 Hemresa  
Transfer tidigt på morgonen till Queen Alia Internationella flygplats.  
Assistent följer med gruppen för att se till att alla kommer iväg ordentligt.  
 
 
 
 
 
 

Alternativ middag fredag kväll på King 
Hussein Club; exklusiv buffé i Kung 
Husseins Club trädgård.  Klubben är i 
vanliga fall reserverad för medlemmar av 
den Kungliga familjen, senatorer och 
diplomater. Tillägg: SEK 295:- (Bokas vid 
anmälan till resan) 

 

 

 

 


