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INDSIGTSREJSE Jordan 

Så er vi klar med en ny indsigtsrejse. Her får du fantastiske 
naturoplevelser, arkæologiske vidundere og en større forståelse 
for den samtid, som historierne i Det Nye Testamentes foregår i.  

Velkommen til Jordan. Vi har Christian Rosenberg med som 
dansktalende guide, og journalist Rasmus Birkerod er rejseleder. 

Jordan er en drøm at rejse i for det menneske, der interesserer sig 
for historie, tro og eksistens. For det er en ekspedition, der sætter 
perspektiv på den tidslinje, vi alle er en del af.  

Her var en civilisation, nabatæerne, der på Jesu tid opfandt 
højteknologiske løsninger til at opsamle vand og opdyrke 
ørkenen. Og de skabte deres hovedstad, Petra, som her 2.000 år 
efter gør os mundlamme. For når vi går rundt blandt de utrolige 
bygninger og kongegrave, så er det næsten som om, at de gamle 
nabatæer hvisker til os. 

Men vi skal opleve endnu mere end Petra. Vi besøger Nebobjerget, 
hvor Moses endte sine dage. Vi får storslåede naturoplevelser i 
ørkenen Wadi Rum og nationalparken Dana – og ikke mindst en 
skøn og afslappende sejlads på Det Røde Hav.  

Og hvis du er til flere store historiske oplevelser, så tag med på en 
halvdagstur til Jerash, som var en blomstrende by på Jesu tid – og i 
dag anses som den bedst bevarede romerske by uden for Italien. 

Vi flyver fra København til Amman, og vi har under hele rejsen 
vores egen bus til rådighed.  

Pris 
16.500 kr. per person inkl. fly, ophold, morgenmad og aftensmad. 
Tillæg for enkeltværelse: 2.500 kr.  
Tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Max. 25 deltagere. 
 
 Det får du for prisen: 
 Journalist Rasmus Birkerod som rejseleder. 
 Jordan-ekspert Christian Rosenberg som guide 
 Alle overnatninger med morgenmad og aftensmad.  
 Fly København-Amman med max. et flyskift.  
 Egen bus hele ugen. 
 Udflugter og entréer ifølge program. 
 Alle drikkepenge til bl.a. chauffør og hotelpersonale. 
 Bidrag til Rejsegarantifonden 
 

 Prisen inkluderer ikke: 
 Alle drikkevarer. 
 Frokoster (ca. 125 kr. per person / per dag).  
 Forsikringer.  
 Forplejning på flyet.  

 

 

 

 



 

PROGRAM ændringer kan forekomme: 

DAG 1 

REJSEDAG. Vi lander nær den jordanske hovedstad Amman og 
kører ca. 45 minutter mod syd til byen Madaba. Her har 
sensationelle arkæologiske fund hjulpet os til at finde frem til 
steder af stor bibelsk betydning i Det Nye Testamente. 

Vi tjekker ind på hotellet i Madaba og gør os klar til 
velkomstmiddag. Overnatning i Madaba.     

DAG 2 

BIBELSKE OPLEVELSER. Vi lægger ud med at besøge kirken med 
den verdensberømte gulvmosaik ”Madaba-kortet” fra 500-tallet e. 
kr. Mosaikken viser, hvor de første kristne søgte hen for at 
markere Jesu dåb ved Jordanfloden. Dagen byder også på en tur 
op til Nebobjerget, hvor Moses ifølge Det Gamle Testamente fik 
Kanaans Land at se, inden han lukkede sine øjne for sidste gang. 
Sådan lød ordene i Femte Mosebog: 
 
 »Det er det land, jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, da jeg 
 sagde: Jeg giver det til dine efterkommere. Du har fået det at 
 se, men du kommer ikke derover!«    
 
Om eftermiddagen kører vi mod en af Mellemøstens helt store 
perler: Den nabatæiske by Petra. Den bedårende natur forpligter. 
Omgivelserne indbyder ganske enkelt til ekstraordinære 
oplevelser. Derfor skal vi ikke bo på et almindeligt hotel. Vi tjekker 
ind på en camp, hvor vi bor i moderne telte med gode senge, eget 
bad og toilet – men midt ude i ørkenen.  Her skal vi bo de næste to 
nætter.  

DAG 3 

PETRA: Velkommen til nabatæernes utrolige hovedstad. Vi går 
tidligt om morgenen ind gennem smalle kløfter, og så åbenbarer 
dette fantastiske område sig foran os. Nabatæerne kendte til 
avancerede teknikker, når det gjaldt opsamling af vand og 
opdyrkning af ørkenen. Og så skabte de altså dette forunderlige 
vidunder af en rosenrød by, hugget ud af klipperne.   

Vi lægger ud med en guidet rundtur, hvorefter der bliver tid på 
egen hånd. Du skal være forberedt på, at vi går 7-8 km, som dog vil 
være i stille og roligt tempo.  

Hen på eftermiddagen vender vi tilbage til vores camp, får et hvil 
og indtager vores middag, inden Petra igen kalder på en aftentur. 
Vi skal selvfølgelig også opleve denne magiske by efter mørkets 
frembrud. Overnatning på camp. 

 

 

 

 



 

DAG 4 

WADI RUM. Så kører vi mod det sydligste Jordan, og vi gør os klar 
til nogle af de mest særprægede ørkenlandskaber i Mellemøsten. 
Sandklitter og forrevne klipper changerer i rosa, rødlige, orange 
og okkerfarvede nuancer.  
 
Her er stille og storslået. Herude skal vi bo en nat. Selvfølgelig i 
sparsomme hytter, men med bad og toilet. Men forinden står 
nogle jeeps klar til at tage os endnu længere ud i ørkenen, hvor vi 
bare nyder den overvældende natur. Overnatning i Wadi Rum. 
 
DAG 5 
 
DET RØDE HAV. Vi gør klar til en dag, hvor overskriften er 
afslapning i eksotiske rammer. Vi tager til den sydligste by Aqaba, 
der er Jordans eneste adgang til havet. Aqababugten og Det Røde 
Hav er ren nydelse.   
 
Vi tager med en båd ud på havet, hvorfra det er muligt at se til 
både Israel, Egypten og Saudi-Arabien. Det klare vand vil helt 
sikkert indbyde en del til at hoppe i vandet fra båden. Herfra er 
det også muligt at snorkle i koralrevet blandt farvestrålende fisk. 
Overnatning i Aqaba.  
 
DAG 6 

DANA NATIONALPARK.  Vi sætter kursen mod nord og den 
fantastiske nationalpark Dana Natural Reserve. Området er 
arealmæssigt blot lidt større end Langeland, men her er alligevel 
flere klimazoner. Det gør det i virkeligheden til en sjælden 
smeltedigel i naturen, hvor dyr og planter fra både Afrika, Asien 
og Europa kan eksistere. Her findes for eksempel 37 forskellige 
pattedyr, 190 fuglearter og 700 plantearter.   

Det er muligt at deltage på en vandretur på ca. 2 timer – eller 
vælge at blive i Dana og nyde en kop kaffe eller gå en tur rundt i 
området på egen hånd. Hen på eftermiddagen fortsætter vi mod 
hovedstaden Amman, hvor vi skal vi bo de næste to nætter. 

DAG 7 

AMMAN OG JERASH. Brug din dag på egen hånd i Amman eller tag 
med på en guidet halvdagstur til Jerash – den bedst bevarede 
romerske by uden for Italien. Den var hovedby i det, der i Det Nye 
Testamente omtales som gerasenernes land. Her er vi vidne til 
brolagte gader og søjlegange, templer, teatre, offentlige pladser, 
bade, springvand og bymure – flere af levnene er fra tiden 
omkring Jesu fødsel. Afslutningsmiddag om aftenen på hotellet. 

DAG 8 Hjemrejse til København. 

 

 

 

 



 
 

PRAKTISK 
 

ANTAL DELTAGERE. Der er plads til max. 25 deltagere på rejsen. 
Rejsen bliver gennemført ved minimum 14 deltagere. 

REJSEGARANTIFONDEN. Rejsen er omfattet af rejsegarantifonden. 
Teknisk rejsearrangør er Service & Co, som har rejsegarantinummer 
1243. Det er et datterselskab af Service & Co, VIVA Tours, der håndterer 
alt omkring billetter, betalinger, booking af fly etc.   

GUIDE. På denne rejse deltager Christian Rosenberg som dansktalende 
guide og Rasmus Birkerod som rejseleder. Hvis de mod forventning 
skulle blive forhindret i at deltage, så gennemføres rejsen alligevel. Det 
vil ske med en anden dansktalende guide/rejseleder. Det vil ikke være 
muligt at få flyttet eller refunderet rejsen, hvis en af dem bliver 
forhindret.   

BETALING. VIVA Tours opkræver depositum på 4.000 kr. umiddelbart 
efter tilmeldingsfristens udløb. Restbetaling 7. september 2023.  

FYSIK. Du skal være forberedt på, at vi skal gå en del. Rejsen kræver 
ikke, at du er i topform – men blot være almindeligt godt gående.     

VACCINATION mod Hepatitis A og Difteri-Stivkrampe anbefales.  
 
REJSEFORSIKRING. Alle skal være forsikret. Det blå sygesikringskort 
dækker ikke i Jordan. Rejseforsikring kan tegnes i Gouda Forsikring. 
Pris ca. 500 kroner.   
 
AFBESTILLINGSFORSIKRING. Hvis du ønsker afbestillingsforsikring 
tilbyder Gouda også dette – men husk, at den skal bestilles inden 
betaling af depositum for rejsen. Undersøg dog først, om du allerede er 
dækket af din egen indboforsikring. 
 
PAS. Skal være gyldigt mindst 6 måneder efter hjemrejse. 
 
VISUM får vi ved ankomst til lufthavnen i Amman. Prisen er inkluderet i 
rejsen.  
 
ÆNDRINGER. Ændringer i rejseprogrammet kan forekomme.   
 
MÅLTIDER. Morgenmad og aftensmad er inkluderet alle dage. Vi 
betaler selv frokost og alle drikkevarer. Pris ca. 125 kr. per dag.   
 
KLIMA I FØRSTE HALVDEL AF NOVEMBER.   
Amman og Petra: behageligt, typisk 18-23 grader, ofte solrigt.  
Aqaba og Wadi Rum, 25-28 grader, solrigt.  
 
NATTEMPETATUR. Det kan være køligt om natten, når vi bor i 
ørkenen. Her kan temperaturen komme ned på 5-6 grader. Tag derfor 
gerne en ekstra trøje og en varm vest med. 
 
SIKKERHED. Det er sikkert at rejse i Jordan. Vi henholder os i øvrigt 
ved alle rejser til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.  

 

 

 
 



Se flere referencer på www.birkerod-indsigt.dk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anbefalinger fra tidligere rejsende med BIRKEROD INDSIGT: 
 
”Kvalitet fra øverste hylde.” 

Margrethe Østergaard, Roskilde 
 
”Jeg havde tårnhøje forventninger til rejsen, og de blev alle indfriet”.   
 

Anders Søe Plougsgaard, Tranbjerg 
 
”Imponerende hvad vi har set, hørt og oplevet. Man har følt sig glad og 
tryg fra tidlig morgen til sent aften.” 

Annette Jørgensen, Sorø 
 
”En oplevelsesrig og uforglemmelig rejse, der til fulde har levet op til 
mine forventninger – og mere til.” 

Tove Boye, Roskilde 
 
”Uforlignelig guidning. Behagelig, rar og tillidsvækkende. Meget vidende 
om utrolig meget historisk, bibelhistorisk og samtidsanalyser.”  
 

Kirsten Povlsen, Fredericia 
 
”Mine forventninger var store, men rejsen har overgået alle 
forventninger.” 

Else Møller, Borup 
 
”Et af mit livs største highlights! (..) Ingen rejsedeltagere bliver overset, og 
alle bliver værdsat og medinddraget!”   

 Michael Janum Fuglsang, Sorø  
 
”…Og så fungerer alt det praktiske bare, så der er plads til et spændende 
program.” 

Anne E. Jensen, Kalundborg 
 

”Altid konstruktivt, sobert og engagerende (…) Det var tryghed fra først 
til sidst.” 

Christen Galsgaard, Sorø  
 

 

 
 

BIRKEROD INDSIGT 
tror på, at størst indsigt får vi gennem det menneskelige møde. 

 
BIRKEROD INDSIGT 

har denne tilgang til alle opgaver: 
 

Vi møder mennesker med nærvær og tilstedeværelse. 
Vi udfordrer gerne menneskers oplevelser af deres virkelighed. 

Vi møder gerne det konventionelle kreativt. 
 



 
 

        KORT OVER VORES REJSE 
 

          

          
 

                    Overnatningssteder og rejsemål.                                      
 
          Øvrige steder, vi besøger på rejsen.                        
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Dit fulde navn - præcis det navn, der står i dit pas. 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

Dit pasnummer 

Passets udløbsdato 

Din fødselsdato 

De sidste fire cifre i dit personnummer 

 

TILMELDING 
 

senest 15. januar 2023 
 

Send en mail til info@birkerod-indsigt.dk 
eller ring direkte tlf. 3027-2319 

 

Vi skal ved tilmelding bruge følgende oplysninger: 

 
Singlerejsende:  

Det koster 2.500 kr. i tillæg, hvis man bor alene.  
Hvis du rejser single, så skriv til os, hvis du har lyst til  

at bo sammen med en anden. Så vil vi forsøge at lave et match,  
hvis det kan lade sig gøre. I givet fald sparer du enkeltværelsestillægget. 

 
Guider:  

På denne rejse er Christian Rosenberg dansktalende guide og Rasmus 
Birkerod rejseleder. Christian har boet og rejst i Jordan. Han har læst 

teologi på Københavns Universitet og siden 1999 været en del af 
rejsebranchen – blandt andet som guide og produktchef for  

Albatros og Risskov Rejser.  
 

Hvis en af dem skulle blive forhindret i at deltage, så bliver rejsen 
gennemført med en anden dansktalende guide/rejseleder.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

www.birkerod-indsigt.dk  
info@birkerod-indsigt.dk 
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