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Akaba

Vad är Akaba

Arabisk kultur i hjärtat av det röda havet

fantastiska lanskap och klara vatten

historiska och naturliga skatter

porten till Wadi Rum och Petra

Vad är Wadi Rum

rik historia med mänsklig närvaro och beduinernas hem

en plats för bosättningar på en viktig handels- och kommunikationsrutt

A PLACE OF Settlements on a Major COMMUNICATION ROUTE

Wadi Rum

ett vackert ökenområde med otroliga landskap

Beyond Aqaba

PETRA

DANA NATURE RESERVE & WADI FEYNAN

THE DEAD SEA & IT’S SURROUNDINGS

Beyond Aqaba

SHOBAK CASTLE

Då du besöker Akaba, besök vänligen Akabas turistinformation, som ligger vid
parkeringsplatsen på South Al Hammamat Al Tunisyya Street.
Öppet dagligen mellan kl 8-18.

Publicerad av Akabas marknadsförings- och turismdirektorat
För vidare information, vänligen besök vår webbplats eller kontakta
Akabas turistinformation
Tel: +962 (0)3 203 5360
E-post: infoaqaba@aseza.jo
ASEZA/MTD/2015/10 M/(AQB/ENG)

Äventyrsfulla Akaba
Det finns något för alla att uppleva i Akaba. Akaba är full av oförglömliga upplevelser för
äventyrssökande – på land, i havet och i luften. Från dykande med drakfiskar och svävande ovanför
Röda havet till fyrhjulsdriven terrängkörning i dynerna och dalarna med Akabaviken i bakgrunden – ditt
besök i Akaba kommer att vara minnesvärt.

1 - Välj Akaba som ditt följande
dykarställe
Akaba vid Röda havet är en dykares dröm. Ställets klara
och varma tropiska vatten gör det möjligt för solens
strålar att genomtränga havet på ett djup av 150
meter. Ljuset upplyser ett paradis av hundratals
korall-, fisk-, blötdjurs och kräftdjursarter, som
omringar dykaren med bländande färger. Det finns en
hel mängd av dykarställen att välja på - allt från
lättillgängliga strandplatser till fascinerande och
utmanande vrak. Det mångsidiga dykartjänstutbudet
gör Akaba till ett perfekt dykarställe.

Vrakdykning Ett av Akabas mest kända
dykarställen - the Cedar Pride – var en
libanesisk skeppsredare som sjönk år
1985. Vrakets plats valdes av Jordaniens
kung Abdullah II. Vraket omfattar
nuförtiden en mångfald av hårda och
mjuka koraller. Vraket ligger på 25 meters
djup och kan upplevas av alla nivåers
dykare.

Akaba erbjuder över 20 olika dykarställen längs med
den jordanska kusten – 10 meter höga drop-offs och
väggar och ett skeppsvrak, som du hittar 8 meter
under vattenytan. Platsens milda klimat gör Akaba till
ett idealt dykarställe året om.
Havstemperaturen är i genomsnitt 22,5 grader (vintertid 20 grader). Det finns endast ett minimalt antal av
undervattensströmmar, och vanligtvis syns de på över
20 meters djup.

2 - Undervattenfotografering

Stridsvagnsdykning År 1999, lät kung
Abdullah II även sänka stridsvagnen ”The
Tank”, som hittas på 6 meters djup.

Ifall du gillar undervattenfotografering, eller har alltid
velat testa på det, är Akabaviken ett perfekt ställe för
ändamålet och det finns fotograferingskurser
tillgängliga

Nattdykning Ifall du är en erfaren dykare,
kan du uppleva ett nattdyk. Djurlivet är
betydligt aktivare och spänningen desto
högre när du svävar fram i skenet från din
dyklampa.
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3 - Upplev Akabavikens under medan
du åker båt med glasgolv
Du kan beundra havets mångfald genom glasgolvet,
eller så kan du delta i en dyk- och snorklingstur.

4 - Förbered dig för ett hisnande
äventyr och testa parasailing
Flyg högt med familjen eller kompisarna medan du
njuter av Röda havets panoramalandskap.

Aqaba Surf Center
Mobil: +962 (0)79 577 3935
E-post: hatemr@aqabasurf.com
Webbplats: www.aqabasurf.com
Aquamarine (båt med glasgolv & vattensporter)
Tel: +962 (0)3 205 8557
E-post: info@aquamarina-aqaba.com
Webbplats: www.aquamarina-aqaba.com
Fun-n-Sun (semi-submarine & vattensporter)
Tel: +962 (0)3 203 3031
E-post: info@fun-n-sun.com
Webbplats: www.fun-n-sun.com

5 - Känn av farten med en racerbåt

Gulf Water Sports Company
Mobil: +962 (0)79 540 0555
E-post: mleddawi@yahoo.com

Eller njut av en lugn färjtur av katamarantyp.

6 - Leve det vilda och testa de
nya vindsurfingsbåtarna
Vindsurfing är en snabb och spännande upplevelse, som
får dig att känna dig levande och erbjuder oförglömliga
stunder då du kämpar mot vind och vågor.

7 - Akabas stränder är sandiga och
solen skinner ständigt
Ha det så kul på en banana boat, åk jet ski eller vattenskidor, eller testa bodysurfing eller -boarding. Du kan
även paddla din egen kanot.
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Neptune (Semi-Submarine)
Tel: +962 (0)77 943 0969
E-post: neptune.submarine@gmail.com
Webbplats: www.aqababoat.com
Sindbad for Marine Transportation & Water
Sports
(båt med glasgolv & vattensporter)
Tel: +962 (0)3 205 0077
E-post: aqaba@sindbadjo.com
Webbplats: www.sindbadjo.com

Akabas dykningscenter
1 - AHLAN AQABA SCUBA DIVING CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 206 2242
info@diveinaqaba.com
www.diveinaqaba.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, hotellbokning, utrustningsuthyrning och -försäljning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Arabiska, engelska, slovenska, serbiska, kroatiska

Övrigt

båtturer

2 - ALMARSA DIVE RESORT
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 203 2288
dive@almarsa-aqaba.com
www.almarsa-aqaba.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, hotellbokning, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, utrustningsunderhåll,
introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Engelska, arabiska, italienska, spanska

Övrigt

snorklingsturer och båtturer med glasgolv

3 - AQABA ANCHOR DIVING CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

d
n
u
o
tion f

+962 (0)79 612 2120
aqabasanchordivingcentre@gmail.com
www.aqabasanchor.com

a
l
s
n
a
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Tjänster

diver training,recreational,shore,boat and deep diving,diving for physically challenged persons, bubble maker
accommodation,equipment for sale/rental,equipment servicing/maintenance
Språk

English, Arabic, Swedish, Norwegian, Turkish

Övrigt

nitrox, commercial diving

4 - AQABA ADVENTURE DIVERS
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 201 9060
info@aqaba-diving.com
www.aqaba-diving.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, hotellbokning, båtuthyrning, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser
för rörelsehämmande personer, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Engelska, arabiska
båtturer

5- Aqaba Beach Academy for Diving
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 795104050
eid_sea@yahoo.com
www.aqabaseadiving.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, utrustningsunderhåll, hotellbokning
Språk

Arabiska, engelska

Övrigt

snorklingsturer, båtturer, fisketurer
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6 - AQABA BEDOUIN DIVE CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 585 7544
aqababedouindiver@gmail.com
www.aqaba-hotels.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Engelska, arabiska

Övrigt

7 - AQABA INTERNATIONAL DIVE CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 981 7518
diveaqaba@yahoo.com
www.aqabadivingcenter.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, hotellbokning, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehämmande
personer, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Arabiska, engelska, spanska

Övrigt

snorklingsturer

8 - ARAB DIVERS
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 203 1808
info@aqabadive.com
www.aqabadive.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, hotellbokning, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehämmande
personer, utrustningsunderhåll, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Engelska, tyska, arabiska
snorklingsturer, restaurang, simbassäng, kommersiell dykning

9 - Bait al Aqaba Dive Center
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 795996662
bait_alaqaba@hotmail.com
not available

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Arabiska, engelska, franska, italienska, ryska, holländska
snorklingsturer

10 - BARRACUDA DIVING CLUB
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 5881 170
barracuda.aqaba@gmail.com
www.barracudamarineservice.com

Tjänster
dykturer
Språk

Engelska, arabiska

Övrigt

båt- och snorklingsturer, kommersiell dykning

4

Akabas dykningscenter
11 - DARNA DIVERS VILLAGE
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 503 5696
darnadiver@gmail.com
www.darnavillage.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, hotellbokning, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehämmande
personer, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

arabiska, engelska, ungerska

Övrigt

restaurang, simbassäng

12 - Deep Blue Dive Center
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (03) 203 5006
operation@deepbluedivecenter.com
www.deepbluedivecenter.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Arabiska, engelska, svenska, franska
snorklingsturer, båtturer, fisketurer

13 - DIVE AQABA
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 201 8883
diveaqaba@diveaqaba.com
www.diveaqaba.com

Tjänster

diver training,recreational,shore,boat and deep diving,diving for physically challenged persons, bubble maker
equipment for sale/rental,nitrox,equipment servicing/maintenance
Språk
Övrigt

Arabic, English, Japanese
marine services, technical diving, tecrec training, commercial diving,instructor courses

14 - EXTRA DIVERS AQABA
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 973 9318
aqaba@extradivers.info
www.extradivers-worldwide.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Engelska, tyska, spanska, arabiska, franska
Språk
Övrigt

instruktörkurser, syreleverantör

15 - MR FROGMAN DIVE CENTER & DIVE SHOP
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)77 710 0044
mansour@jordanfrogman.com
www.mrfrogman.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Tyska, italienska, engelska

Övrigt

vattensporter, kommersiell dykning, godkänd av IACS (International Association Of Classification Society)
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16 - JORDAN SUN DIVING CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 580 1100
scubadiverjo@yahoo.com
www.jordandivingcenter.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Engelska, arabiska

Övrigt

17- RED SEA DIVE CENTER

Re

Tel:
E-post:
Webbplats :

Center
ea Dive
dS

+962 (0)3 201 8969
info@aqabascubadiving.com
www.aqabascubadiving.com

Aq
a

b a, Jordan

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Övrigt

Arabiska, engelska
snorklingsturer

18 - ROYAL DIVING CLUB
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 201 5555
diving@coralbay.jo
www.coralbay.jo

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Arabiska, engelska, franska
restaurang, bar, simbassäng, vattensporter

19 - SEA STAR WATER SPORTS CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 201 8335
info@ aqabadivingseastar.com
www.aqabadivingseastar.com

Tjänster

dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer, utrustningsunderhåll,
hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn

Språk

Engelska, arabiska, ryska, tjeckiska

Övrigt

PADI 5 -stjärnig IDC centers instruktörträning, teknisk dykning, simbassäng, beach club, restaurang,
flygplatstransport, sidemount -dykning

Shark
sB
aba
Aq

+962 (0)79 584 3724
info@aqaba-sharksbay.com
www.aqaba-sharksbay.com

iv ers

Tel:
E-post:
Webbplats :

d
ay

20 - AQABA SHARKS BAY DIVERS

Aqaba - Jordan

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer, hotellbokning,
introduktionskurs i dykning för barn
Arabiska, engelska
Språk
Övrigt

dagliga dykturer, alla nivåers PADI -kurser
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21 - SINAI DIVERS AQABA
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)3 205 0030
aqaba@sinaidivers.com
www.sinaidivers.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer, hotellbokning,
introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Arabiska, engelska, tyska, danska, svenska, spanska

Övrigt

heldagsutflykter, dykarbåtar med hög hastighet

22 - SINDBAD DIVE CLUB
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 610 1629
divingmanager@sindbadjo.com
www.sindbadjo.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, nattdykningsturer, snorklingsturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för
rörelsehindrade personer, utrustningsunderhåll, introduktionskurs i dykning för barn
Språk

Engelska, ungerska, ryska, italienska, arabiska

Övrigt

PADI 5 -stjärnigt dykningsställe, Aqua Lung -partner, privat strand och brygga i hjärtat av marinparken, hotell- och flygplatstransport. Alla nivåers PADI -kurser, barnprogram, guidade dykturer med
privatguide

23 - Southern Star Club
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 777 84 80 46
liliyakr-krgina@yandex.ru
www.aqabascubadiving.com

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, nitrox, dykkurser för rörelsehindrade personer,
utrustningsunderhåll, hotellbokning, introduktionskurs i dykning för barn
Språk
Övrigt

Arabiska, engelska, franska, ukrainska, ryska, polska
snorklingsturer, fisketurer, restaurang, stamkundsprogram

24 - NEMO DIVE CENTER
Tel:
E-post:
Webbplats :

+962 (0)79 538 1979
mohammedsea@lycos.com
www.bedouinmoon.net

Tjänster
dykkurser, dykturer, utrustningsuthyrning och -försäljning, utrustningsunderhåll, hotellbokning
Språk

Engelska, arabiska

Övrigt
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Kulturella Akaba
1 - Upplev genuin samhällskultur
vid Röda havet
Besök fiskehamnen innan solnedgången och se hur
fiskarna från Akaba återvänder från sina fisketurer
med dagens fångst

2 - Besök den islamiska staden Ayla
Ayla är känd som den första bebyggda islamiska
staden utanför den arabiska halvön. Staden
fungerade som en port och ett lager för Hijaz
eftersom Ayla ligger granne till Palestina. Staden var
en gång en viktig etapp för egyptiska vallfärdare då
de var var på väg till Mekka. Idag, vid hjärtat av
Akabas havsnära hotellområde, kan du se resterna av
stadsmurarna och -portarna samt en stor moské.
Platsen är välmarkerad och har informativa tavlor
som belyser Aylas historia.

3 - I jakt på spår av Bysans
Utgrävningarna avslöjar sammanfattningen av den
bysantiska staden Aila trots att dess byggnadsstenar
ofta återanvändes till senare bebyggelser. Det mesta
av de gamla bosättningarna är nu täckta av det
moderna Akaba. Höjdpunkten är det som kvarstår av
en lertegelbyggnad, som härstammar från
200-300-talet. Denna byggnad tänks vara världens
äldsta avsedda kyrka.

Kliv in i Akaba slott
En arabisk ristning vid ingången berättar för oss att
Akabas Mamluk -fästinng (idag Akaba slott) byggdes
under Qansur Al-Ghuris (1510- 17) regeringstid. Sedan
dess, har den haft en skiftande historia. Tidvis har
fästningen förstoras och renoveras medan den även
undergått allvarliga skador. Fästningen har både
fungerat som en karavanseraj (ett värdhus) för
vallfärdare, som varit på väg till Mekka, och en
militärbas.

Akaba slott Öppet dagligen
Maj-Oktober (kl. 9-18)
November-April (kl. 9-17)
8

Rik och strålande historia
Arkeologiska utgrävningar belyser Akabas
rika historia, som kan spåras tillbaka till
t.o.m. järnåldern.

Kulturella Akaba
5 - Återblicka i tiden på muséet
Nära intill Akabas fästning Mamluk ligger Akabas
arkeologiska museum, som har en samling av historiska handelsrelaterade föremål. Muséet har en liten,
men rik kollektion av keramik, mynt och andra föremål
från Irak, Etiopien, Egypten och t.o.m. Kina. En
nämnvärd skatt är den romerska milstenen, som
härstammar från Via Nova Traiana. Den har en inskription som berättar att kejsaren Trajanus lät bygga
vägen från Syrien till Röda havet.

6 - Besök Hussein ibn Alis (emir
avMekka samt kung av
Hijaz 1916-1924) hus
Besöket tar dig till Hussein ibn Alis, förfadern till
Jordanien nuvarande kund Abdullah II, hur där han
bodde under sex månader under första världskriget.

7 - Gör flagghälsning genom att
besöka den Arabiska revoltens scener

Den 20x40 meter stora flaggan hittas i toppen på den
137 meter höga flaggstången, och är den högsta
ostadgade flaggstången. Flaggstången firar minnet av
den Arabiska revolten under första världskriget.

8 - Bege dig till Akabas historiska
museum

Akabas historiska museum, Aqaba Heritage Museum,
ligger nära den Arabiska revoltens scener. Muséet är
nära beläget till fiskhamnen, och har en vy utöver det
lugna havet. Muséet presenterar ett gammalt hus,
som är en modell av lerhusen som en gång funnits i
Akaba. Palmblad utgör taket till huset, medan grus
utgör golvet. Traditionella fönster och dörrar är även
bevarade.

Akabas historiska museum öppethållningstider
söndag-torsdag kl 8.30-14.30

9
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9 - Njut av Akabas traditionella
“Simsimiva” musik
“Simsimiva” är ett femsträngat instrument, som
fått sin improviserade form från ett forntida
främmande instrument. Senare blev instrumentet det
mest populära kring Röda havet. ”Simsimiva” är ett
fiskarinstrument, som skildrar vardagligt liv och Röda
havets unika traditioner. Fiskare spelar instrumentet
på sina fiskebåtar för att sysselsätta sig själv under
sina långa fiskedagar, och speciellt då de återvänder
från sina fisketurer vid solnedgången då de vill fira
dagens fångst.

10 - Lär dig arabiska
Börja med grunderna. Ifall du kan säga marhaba
(hej), law samaht (var vänlig), shukran (tack) och
leefak (hur mår du – till en man), keefik (hur mår du –
till en kvinna), uppskattas det eftersom det är ett
tecken på gott uppförande. Förutom dessa ord, är
följande till nytta: malish (okej), afwan (ursäkta),
wayn (var) och adesh (hur mycket). Ifall du är
ambitiös, kan du lära dig följande: andak (har du),
shmal (vänster), vamin (höger) och dughri (rakt
framåt). Då du vill lära dig mer arabiska, kan du
hämta gratisbroschyren ”Say it in Arabic – Basic
Arabic for Jordan” på Akabas turistinformation.

11 -Besök det kommersiella kvarteret
vid havet

Denna marknad, även kallad souk, är en veckolig
gatumarknad som hålls varje fredag året runt.
Marknaden strävar till att presentera handarbeten
och lokala produkter.
Marknaden fungerar som ett samhälleligt projekt,
och startades för att gynna den lokala gemenskapen
i Akaba. Marknaden äger rum bredvid hotellet
Captain’s Hotel på Nahdah Street i Akabas centrum,
kl. 18-23. Marknaden innefattar även ett rikligt
utbud av matplatser och underhållning för hela
familjen.

12 - Utforma dina egna smycken
Akaba har en blomstrade smyckesindustri, som
baserar sig på ädelstenar: lapis lazuli, bärnsten och
ametister. En vanlig souvenir är en uppsättning med
halsband och örhänge av samma ädelsten. Ifall du
inte hittar det du söker efter, är de flesta affärerna
villiga att gratis skräddarsy smycken på en kort
stund.
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Kulturella Akaba
13 - Ditt namn i sanden
I Akaba är det vanligt att flasksätta sand för att skapa
ökenscener. Du kan följa med hur hantverkarna
arbetar. Ifall du önskar att sanden skall vara någon
specifik färg, eller du vill se ditt namn i sanden, är det
möjligt att skapa unika souvenirer med att be hantverkarna ta önskemålen i beaktan.

14 - Krydda ditt liv
Funderar du på den lokala matens svårfångade
smaker, som smälter i munnen? Testa att besöka en av
mataffärerna där du kan hitta lokala kryddor. Vanligtvis har de redan färdigpackade och ”turistvänliga”
uppsättningar som du lätt kan transportera hem.
Saffran, kardemumma, ingefära, kummin och alla
sorters peppar hör till urvalet. Dofterna kommer att
leda dig till de rätta affärerna. Medan du är där, kolla
även de färskpackade mandlarna, pistagenötterna
samt andra nötter som du hittar för ett billigt pris.

15 - Sträva efter guld
Ifall du söker efter något mer värdefullt, kan du testa
på en av guldsmedsaffärerna i stadens centrum. De
erbjuder ett urval av guldsmycken, som innefattar det
lokala 21 karats guldet till ett förmånligt pris.

16 - Fynda på marknaden
Akabas marknad är inte den mest historiska i området,
men pga. dess urval lönas det att ta en titt på dess
eklektiska urval av affärer. Vissa affärer betjänar den
lokala befolkningens dagliga behov och ger en insikt i
det lokala livet. Andra affärer är mer inriktade mot
resenärer. Här hittar du handarbeten, strandkläder, en
ny klocka och oförväntade kuriositeter.
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Alla silverföremål har karatvärdestämpel så
du kan vara försäkrad över deras kvalitet.
Under de senaste åren har hantverket varit
viktigt för Jordaniens sociala utveckling,
framförallt då det gäller landbyggskvinnor.
Många affärer i Akaba säljer endast lokala
produkter, och det är lätt att följa med
handarbetet på plats, och få bl.a. en matta
gjord enligt egna önskemål.

Kulturella Akaba
17 - Upptäck andliga platser
Besök Masjid Al Sharif Al Hussein Bin Ali, som är den
första och största ståtliga byggnaden i Jordanien
med tredimensionella dekorationer. Du kan även
besöka Stella Maris kyrka (Church of Stella Maris), som
är mer modern i sitt stilspråk. Utanför Akabas
centrum ligger Masjid Sheikh Zayed, som representerar intressanta färger och textur och erbjuder en
panoramautsikt över Akabaviken.

18 - Testa på en hennatatuering
Arabiska kvinnor har använt hennabusken och
-växten för hår- och hudbehandlingar i århundranden
eftersom de har både förskönande och hälsofrämjande verkan. Ännu idag, används henna vid sidan av
moderna kosmetikprodukter. Tidigare tillbringade
lokala blivande brudar natten före sitt bröllop, Laylat
Al Henna, även kallad Henna -natten, med sina
kvinnliga släktingar och vänner sjungande och
dansade. Då brukade den blivande bruden smyckas
med hennatatueringar på händer och fötter. Idag
görs de tillfälliga hennatatueringarna på skönhetssalonger.
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Besök en moské - Att göra och inte göra
- Gå inte in i en moské under bönetider
- Klä dig anständigt. Axlar och knän bör vara
täckta.
- Kvinnor bör täcka håret.
- Ta av dina skor innan du går in i en moské.
Du kan antingen lämna dem utanför moskén
eller ta med dem in i en kasse/väska.
- Ät inte inne i moskén..
- För så lite oljud som möjligt, och stäng
gärna av din mobiltelefon.
- Även utanför bönetider, stör inte troende
som kan be. Stå inte alltför nära dem eller
gå inte i deras väg.
- TDet är tillåtet att ta foton och filma inne
i en moské, men rikta inte din kamera mot
troende som håller med rituell tvagning eller
ber.

Ekologiska Akaba
Naturliga under

Akaba och dess omgivning är rik på naturliga under, och historia. Staden är känd för sina turistsevärdheter och livsförändrande upplevelser. Här hittar du otroliga ekosystem eftersom Röda havets vattenliv är en skatt i sig. Ökenmarkerna och bergen är fyllda av natur och det finns många undangömda
skatter som väntar på att bli upptäckta och upplevda.

1 - Lär känna Akabas undervattenliv
Du kan lära känna Akabas undervattenliv med en
specialistkurs, som presenterar tusentals djur- och
fiskarter. Du hittar mer än 300 undervattenskorallarter på Akabas över 20 dykarställen.

2 - Besök Akabas marinpark

Parken ligger på ett skyddat havsområde, som
sträcker dig över en sju kilometer lång remsa längs
kusten. Parken hjälper till att bevara Akabas koraller,
rev och vattenliv. Parken har ett snäckmuseum, ett
tolkningsrum för barn, ett litet bibliotek, en
restaurang och en museibutik.

Aqaba Marine Park
Tel: +962 (0)3 203 5801
E-post: admin@aqabamarinepark.jo
Webbplats: www.aqabamarinepark.jo

3 - Akvarium på
marinvetenskapstationen

Ifall du inte har möjligheten eller gillar att dyka eller
snorkla, kan du testa på akvariet på marinvetenskapsstationen (Marine Sciences Station) för att
komma nära det rika och mångfaldiga undervattenlivet i Akabaviken. Drakfiskar, papegojfiskar, muränor,
sköldpaddor och dödliga synanceia är några av
arterna som du kan skåda på akvariet.

Akabas akvarium Öppet dagligen
söndag-torsdag kl. 8-16
fredag-lördag samt officiella helgdagar kl. 8-17
Tel: +962 (0)3 201 5144
E-post: mssoffice@ju.edu.jo
Webbplats: www.ju.edu.jo/mss
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Njut med rent samvete av
miljömärkta stränder och tjänster
Akaba stad har förpliktat sig till ekoturism,
och erbjuder en mångfald av aktiviteter för
resenärer som vill uppleva dess under. Akaba
förstår turismens och stadslivets påverkan
på naturen och deltar därför i två miljöprogram: The Green Key Programme & the Blue
Flag Programme. The Green Key Programme
uppmuntrar lokala företag inom turismbranschen att värna naturen. The Blue Flag
Programme däremot ser till att ständerna
hålls rena och att Akabas undervattenliv
skyddas på ett hållbart sätt.

Ekologiska Akaba
6 - Skåda fåglarna under deras årliga
migration på Akabas fågelobservatorium
Akabas fågelobservatorium (The Aqaba Bird Observatory - ABO) är ett pilotprojekt för fågelskådning och
-kryssning. Observatoriet följer med hur fåglar
migrerar mellan Eurasien och Afrika två gånger om
året. Denna viktiga rutt formar en flaskhals mellan
Asien och Afrika, och fungerar som det sista stället
att skåda fåglarna då de vilar innan de fortsätter till
Sinaiöknen och in till Asien.
Under den optimala säsongens dagliga utflykter, kan
fågelskådare kryssa över 80 olika arter.
ABOs totala area är 0,5km. Området innefattar tre
skogar och vattensamlingar, och tack vare dess
mångsidiga livsmiljöer attraherar observatorieområdet många fågelarter.
ABO leds av volontärorganisationen the Royal Society
for the Conservation of Nature (RSCN), som tillhandahåller en livsviktig fågelstation. Observatoriet
hjälper även till med att upprätthålla, övervaka och
utveckla en databas över fågelmigration i Akaba.

Akabas fågelobservatorium ligger i Al-Salam skogen.
För att besöka observatoriet, tillbeds besökare att ta
vägen som går mot gränsen mellan Akaba och Eilat.
Biljetter & en busstransport fås från MÖVENPICK
RESORT & RESIDENCES i Akaba.
öppet dagligen (förutom fredagar och nationella
helgdagar)Öppethållningstider: kl. 8-15
Tel: +962 (0)3 205 8825
Webbplats: www.rscn.org.jo
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Dyk för ett ändamål
Ifall du är en kvalificerad och licensierad
dykare och vill skydda Akabas undervattenliv, så kan du delta i Akabas nationella
dykargrupp, som specialiserar sig på sk.
städningsdyk. Arbetsgruppen, som först
nyligen etablerades, har redan sponsorerat
flera dykturer och lyckas ta ut flera ton av
skräp.
För vidare information: info@aqaba.jo

Akaba – något lite extra
Koppla av och känn dig föryngrad på ett av Akabas spainrättningar. Inspirera dina sinnen med
ett urval av spabehandlingar, från marockanska till turkiska bad och Döda havets saltiga body
scrubs till ångbastu och utmärkta bubbelpool och simbassänger.

1 - Återupplev den gyllene tiden av
turkiska och marockanska bad
En kombination av ångbad, body scrubs och massage
kan fora tankarna bort från alldagliga bekymmer och
rena dig på ett sätt du inte trodde var möjligt. Akabas
turkiska bad är ägnade för män, medan kvinnor kan
njuta av marockanska bad.

Aqaba Turkish Bath
Tel :
Läge :

+962 (0)79 520 4440
King Hussein Bin Talal ST.

Bab Al Hara Turkish Bath
Tel :
Läge:

+962 (0)79 966 3800
Al-Rasheid ST.

Intercontinental Spa
Tel :
+962 (0)3 209 0888
Läge:
INTERCONTINENTAL AQABA RESORT
Webbplats : www.intercontinental.com

Janna Spa (marockanskt bad)
Tel :
+962 (0)3 205 1991
Läge:
Al-Rasheid ST.
Webbplats : http://www.janna-spa.com

2 - Skönhetsbehandlingar på lokala
salonger
Ifall du söker efter något traditionellt till ett förmånligt pris, kan du testa på en citron- och sockerfotbehandling som fungerar som en ypperlig förberedelse
inför stranden.

3 - Glädjen att bli bortskämd
De flesta hotellen och badinrättningarna erbjuder
möjligheten att slappna av och njuta av bastu, bubbelpool, jacuzzi, massage eller skönhetsbehandlingar.
Ifall du vill testa på en autentisk orientalisk
upplevelse, pröva på Janna Spa.

Kempinski Spa
Tel :
+962 (0)3 209 0888
Läge:
KEMPINSKI HOTEL AQABA
Webbplats : www.kempinski-aqaba.com

Marina Plaza spa
Tel :
+962 (0)3 209 2900
Läge:
MARINA PLAZA HOTEL
Webbplats : www.marinaplaza.org

Radisson BLU Spa
Tel :
+962 (0)3 209 0777
Läge:
RADISSON BLU TALA BAY RESORT
Webbplats : www.radissonblu.com

Zara Spa
Tel :
Läge:

+962 (0)3 209 0300
MÖVENPICK RESORT
& SPA TALA BAY AQABA
Webbplats : www.moevenpick-aqaba.com
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Akaba – något lite extra
4 - Hoppa på en öppen busstur
Känner du inte för att promenera? Inga problem! Unna
dina fötter en paus och njut av den lätta vinden då du
åker genom stan och ser de flesta sevärdheterna med
buss. Det finns flera rutter och tidscheman, bl.a. en
45 minuter lång bussresa som sträcker sig över centrumet och marknaden. Den längre rutten på en och en
halv timme visar dig stadscentrumet och den södra
delen av stan med t.ex. Akabas södra strand.

5 - Upptäck Akaba till fots

Upptäck Akaba då dagen håller på att lida mot sitt
slut. Alla sevärdheter i staden är inom gångavstånd
och kan lätt nås till fots.

6 - Tillbringa dagen på Berenice Beach
Club

Berenice beach club sträcker sig över mer än 500
meter längs Akabas kust och är den första på området
som håller öppet året runt. Här kan du shoppa och äta
samtidigt som du har alla strandaktiviteter
(underhållning, segling, vattensporter, snorkling)
inom ditt räckhåll. Berenice Beach Club ligger
intressant mellan flera av Akabas snorklingsområden,
vilket möjliggör tillgången till både korallrev och
marina ekosystem – Röda havets innersta väsen.

För att göra bokningar, vänligen kontakta
din hotellreception eller ring:
Mobil: +962 (0)79 963 6363
+962 (0)79 660 8084
Webbplats: www.berenice.com.jo

7 - Tongiv en oförglömlig
solnedgångskryssning!
Se då solen går ned bakom Röda havets berg och färgar
Akabas berg gula. Njut av lugnet och lyssna på
bakgrundsmusik då du njuter av din favoritcocktail.

8 - Köp en lägenhet
Akaba är lätt att nå från Europa med ett några
timmars flyg och har ett varmt klimat året runt.
Staden är en idealisk för semesterfirande och pensionsdagar. Jordaniens liberala lagstiftning tillåter utlänningar att köpa fastigheter. Investera i en lägenhet i
centrum av Akaba eller i en av de nya strandfastigheterna som håller på att byggas. Här hittar du
områdets förmånligaste havsvyer.
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Biljetter & avgångsplats
Från parkeringsplatsen / söder om Al-Hammamat

Akabas smaker
Ta tid för att njuta av Akabas lokala och regional mat

Förrätter kan variera från enkla rätter av saltgurka till många, t.o.m. ett dussin, smårätter som
serveras ungefär som ett svenskt smörgåsbord eller tapas och kallas meze. De vanligaste meze-rätterna
är hummus (sås som består av kikärter, sesampasta och olivolja med färsk vitlök, salt, och
citronjuice), mutabbel (aubergine med sesampasta), labaneh (långfil), tabbuleh (persiljesallad),
kubbeh (bulgur, hackad lök och mald köttfärs), kycklinglever, salta pastejer och piroger samt grönsallad.

1- Ta din tid med den traditionella
frukosten
I Akaba äter man till frukost hummus, mutabbel, fåreller getmjölksost, saltgurkor, färska tomater, gurka,
yoghurt, labaneh - allt tillsammans med lokalt
pitabröd och te med färsk mynta.

2 - Missa inte Mu’ajanaat!
Mu’ajanaat är ett annat alternativ för ett mellanmål
eller en lätt lunch. Rätten består av kött-, ost-,
spenat- eller potatisfyllda bakverk.

3 - Testa på en falafelmacka
(lätt brynade krossade kikärtsbullar)

4 - Testa en Shawermamacka
(Shrak -bröd med stekt får eller kyckling på stora
grillspett)

Manakish Zaatar En traditionell ugnsbakad frukostpaj gjord
på tunnbröd. Brödet innehåller timjam,
sumak, sesammjöl och olivolja. Du hittar
detta bakverk i alla lokala bagerier.
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Akabas smaker
5 - Testa Sayyadieh

recept på Sayadieh

Akabas traditionella specialitet är lättkryddad fisk på
risbädd. Röda havets delikatesser är fiskar så som
hammur eller sultan ibrahim. Dessa tillreds på grillen
och serveras oftast tillsammans med färska sallader.

6 - Vidare traditionella rätter
kötträtt med ris och grillade grönsaker som läggs i en
gryta

kycklingsrätt med lök och sumak på tunnbröd

Kababs fårrätt kryddad med mynta, persilja, ingefära
och grön chilipasta
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(för 10 personer)

Ingredienter
2 st eller 5 kg hammour
-fiskar (local
havsabborre)1 kg red onion
1kg rödlök
2 st vitlöksklyftor
1, 5 kg ris- eller majsolja
för stekning
2-3 msk smör
1 chilipaprika
2 torkade citroner
Kryddor (enligt smak)
Kummin
Svartpeppar
Kanel
Kryddblanding, 2 lagerblad, salt
Till garnering
Brynade mandlar och pinjenötter
Skivade gröna och röda paprikor
Citronskivor
Directions (Gör så här med fisken & riset)
1. Rengör fisken noggrannt, sedan skölj den med
vatten och vinäger.
2. Skär fisken i tre delar: huvud, kropp och stjärt.
3. Marinera fisken i kryddorna i en timme, lägg
fisken åt sidan.
4. Skölj riset och blötlägg det i en halv timme.
Löksåsens tillredning
1. Skär i tärningar löken och vitlöken.
2. Stek löken i en fritös med en nypa salt.
3. Rör om löken tills den får en gyllenebrun färg.
4. Lägg till ett glad av vatten till löken för att
bibehålla dess färg medan den fortfarande är på
plattan och låt den skjuda till konsistensen blir
tjock.
5. Lägg till ett glas vatten, rör ned löken med
buljongen och lägg blandningen i en mixer tills den
blir en jämn och fin sås.
6. Lägg löksåsen tillbaka i fritösen och tillsätt en
liter av kokhett vatten. Koka upp såsen och lägg
till
kanel,
svartpeppar,
kardemumma,
kryddblandningen, lagerbladen, torkade citronerna och en chilipaprika.
Fiskens tillredning
1. Sautera fiskdelarna i samma fritös som
löksåsen tills den är färdigt tillredd.
2. Avlägsna fisken från vattnet och lägg den åt
sidan.
3. Koka upp riset i den kvarstående löksåsen.
4. Tillsätt 2-3 msk av smör till riset.
5. Servera rätten på ett serveringsfat som
möjliggör en risbädd med fisken ovanpå.
6. Garnera med stekta mandlar och pinjenötter
samt citron och paprikaskivor.

Akabas smaker
7 - Lämna inte Jordanien innan du
testat nationalmaträtten Mansaf

Brödet är en viktig del av varje
jordanisk måltid.

En riklig och mättade blandning av fårkött, ris,
pinjenätter och jameed -sås (yoghurtsås).

Det vanligaste är pitabrödet av fullkornsvete.

Smaka även på det beduinska tunnbrödet vid
namn Shrak, som man lätt kan göra egna
mackor av.

8 - Skäm bort din inre gottegris
med Baklawa
Baklawa är ett sött bakverk av filodeg med honung
och nötter.

Ifall du vill testa på något lite mindre sött, så kan du
smaka på Mamul, som är gjord på semolinamjöl och
fylld av dadlar eller nötter. Bakverket är lätt doftsatt
med rosenvatten eller apelsinblomsextrakt.
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Tabun är ett tjockare tunnbröd, som äts i
samband med soppor och andra varmrätter.

Akabas smaker
9 - Besök marknaden för att hitta läckra
färska frukter och grönsaker

Missa inte lftar -måltiden under
Ramadan
Den fastebrytande måltiden i skymningen
kallas på arabiska iftar som bokstavligen
betyder frukost. Delta i måltiden med de
lokala under solnedgången.

Då du känner för något lätt och färskt, är Akabas
frukt- och grönsaksmarknad din plats. Marknaden
erbjuder ett urval av smakliga lokala produkter –
ideala för en picknick eller som ett mellanmål.

Qammaraddine och Tamerhin är två lokala
drycker, som baserar sig på aprikos och anses
vara viktiga under den heliga månaden.

10 - Juice à la mode

Ifall marknaden väcker din aptit för fruktjuicer,
testa på de lokala juicekioskerna som kan blanda
ihop färska juicer med god smak till ett lågt pris.
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Glöm inte Qatayef, små pannkakor fyllda med
vaniljekräm eller valnötter. Ingen iftar är
fullständig utan detta söta bakverk.

Äta i Akaba

WHERE TO EAT IN AQABA

Havets läckerheter: fisk & skaldjur
1 - ALI BABA RESTAURANT
Läge :
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)3 201 3901

2 - FISH-IN
Läge :
Tel :

3 - FLOKA
Läge :
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888
Al-Nahda ST.
+962 (0)3 203 0860

4 - OCEAN FRESH FISH COLLECTION
Läge :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 4400

5 - RED SEA GRILL
Läge :
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

6 - BARRACUDA
Läge :
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)79 744 6020

7 - MARSA SABA
Läge :
Tel :

8 - ISTAKOZA
Läge :
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)3 203 5196
King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 621 1105

9 - AL-MABROUK BEACH
Läge :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 206 3304

10 - FISH FISH REST.
Läge :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 1661

11 - AQABA HOUSE
Läge :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 666 5859

12 - BURJ AL HAMAM
Läge :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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13 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT
& RESTAURANT
Läge :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

14 - LA DORADA
Läge :
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

Orientaliska sötsaker
1 - PISTACHIO
Läge :
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)77 733 1164

2 - ABU-GHARBIEA SWEETS
Läge :
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)3 205 0234

3 - RA'ED AL-QADI SWEETS

Att se på Akabas bageriers skyltfönster är mycket intressant. Du ser
baklava i mängder, vackert arrangerat på serveringsfat. Även Basma
Walnut, en variation av baklavan,
tillhör de lokala sötsakerna som
4 - ANABTAWI SWEETS
dekorerar skyltfönstren. Sist men
inte minst är de lokala bagerierna
Läge :
Shweikh Mall
stolta över knafeh, en arabisk
Tel :
+962 (0)3 201 8181
efterrätt som är gjort på tunn
spagetti liknande deg och som man
tillagar i ugn med tre lager,
5 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
knafeh, ost och/eller en slags
Läge :
Mövenpick Resort & Residences Aqaba gräddblandning och sist ett lager
knafeh till. Knafeh smaksätter
Tel :
+962 (0)3 203 4020
man med hemmagjord sirap som
bland annat består av rosenvatten.
Det finns många olika sätt att göra
den här rätten. En del använder
6 - RED SEA GRILL
akawi -ost som fyllning. Själva
Mövenpick Resort & Residences Aqaba botten och locket kan också bestå
Läge :
av en deg gjord av mannagryn.
+962 (0)3 203 4020
Tel :
Läge :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 203 3070

7 - SUNSET DECK
Läge :
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777
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Internationella kök
Genomgående

1 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
Läge:
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

2 - BEACH CLUB
Läge:
Tel :

Tala Bay / South Beach
+962 (0)3 209 3333

3 - AL SHATT RESTAURANT & TERRACE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

5 - CORNICHE RESTAURANT
Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

6 - PETRA RESTAURANT
Läge:
Tel :

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 201 6636

7 - ARTEMIS RESTAURANT
Läge:
Tel :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

8 - GUSTO RESTAURANT
Läge:
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

Läge:
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba
+962 (0)3 209 0888

Läge:
Tel :

Marina Plaza Hotel.
+962 (0)3 209 2900

9 - AM-PM

10 - SOLERO RESTAURANT
11 - Zaitoun Restaurant
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111
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12 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

13 - PALM COURT RESTAURANT & TERRACE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

14 - AZIAB
Läge:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

15 - BAYWATCH
Läge:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

16 - KENZI
Läge:
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

17 - CORNICHE RESTAURANT
Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

18 - MARTINIS LOUNGE

Kinesiska restauranger
1 - FORMOSA CHINESE RESTAURANT
Läge:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 206 0098

2 - Kanji Restaurant
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

Medelhavsrestauranger
1 - CAPTAINS RESTAURANT
Läge:
Tel :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

2 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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2 - HEATWAVE
Läge :
Tel :

Radisson Blu Tala Bay Resort
+962 (0)3 209 0777

3 - BURJ AL HAMAM(LEBANESE)
Läge :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

4 - SOUTH BEACH
Läge :
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

Italienska restauranger
1 - PIZZA DEL CORSO
Läge :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

2 - ROMERO RESTAURANT - ROYAL YACHT CLUB
Läge :
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

3 - CASALINGO RESTAURANT
Läge :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - THE WALK PIZZERIA
Läge :
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

5 - DELI CAFÉ
Läge :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

Indiska, pakistanska och turkiska restauranger
1 - AL-MANKAL CHICKEN TIKKA
Läge :
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 201 6061
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2 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

3 - TIKKA CHICKEN
Läge:
Tel :

Al-Nahda ST
+962 (0)3 201 3633

4 - ANTALIA REST.
Läge:
Tel :

Prince Mohammad ST.
+962 (0)79 682 7814

Snabbmat

Ifall du föredrar hamburgare eller annan internationell snabbmat, kommer Akaba inte att göra dig
besviken.

1 - BREEZE POOL RESTAURANT
Läge:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

2 - LEBNANI SNACK
Läge:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 3300

3 - MCDONALD'S
Läge:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 0330

4 - BURGER KING
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 203 3349

5 - KFC
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 4545

26

Äta i Akaba
6 - POPEYE'S
Läge:

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Tel :

+962 (0)3 203 2289

7 - PIZZA HUT
Läge:

Ayla Park-Al-Rasheid ST.

Tel :

+962 (0)3 206 4545

8 - INFINITY CHILL OUT
Läge:

Doubletree by Hilton Aqaba

Tel :

+962 (0)3 209 3209

9 - SEJAN RESTAURANT
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

10 - THE BEACHFRONT
Läge:

Intercontinental Aqaba Resort

Tel :

+962 (0)3 209 2222

Caféer / Glassbarer / Juicekiosker

Då det är dags att svalka eller koppla av över en kopp av kaffe eller smaka på en munsbit, finns det
flera alternativ i Akaba. Du kan t.ex. testa lokala eller europeiska bakverk. Glassbarerna serverar
både italiensk och arabisk glass. Den arabiska glassen skiljer sig från den europeiska eftersom den
är lättare och innehåller akaciagummi och/eller mastix.

1 - TCHE TCHE
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 1234

2 - GLORIA JEANS
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)3 206 3933

3 - SIRAJ BAR
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

4 - SEJAN
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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5 - SABAH COFFEE SHOP
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)78 631 3032

6 - SHWOO LAZEZ
Läge:
Tel :

As Sa'ada ST.
+962 (0)79 659 9885

7 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

8 - AZURE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

9 - BERENICE ICE CREAM & FRESH JUICES
Läge:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

10 - BRIDGE CAFÉ
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

11 - WISALAK
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2600

12 - VISA VIS CAFÉ & RESTAURANT
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 9898

13 - LA FONTANA
Läge:
Tel :

Al-Sharif Hussein
Bin Ali ST. (Dream Mall)
+962 (0)79 701 1101

14 - AFTER EIGHT
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 678 4075
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15 - DELI CAFÉ
Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

16 - THE BEACHFRONT
Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

17 - PAPAYA RES.& CAFE
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980

18 - 9D CINEMA & CAFÉ
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 806 6767

19 - GELATO UNO
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 202 2570

21 - AQABA COFFEE SHOP
Läge:
Tel :

Aqaba Gulf Hotel
+962 (0)3 2016636

22 - BLUE ROOF COFFEE TOP
Läge:
Tel :

Days Inn Hotel & Suites Aqaba
+962 (0)3 203 1901

23 -PALM COURT CAFÉ
Läge:
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

24 -AQUA LOUNGE
Läge:
Tel :

Kempinski Hotel Aqaba Red Sea
+962 (0)3 209 0888

25 -TEA ROOM
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

26 -DELI CAFE' & TERRACE
Läge:
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234
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Nattliv: Pubar/Barer

Redo för en avslappnande kväll? Det finns ett helt urval av pubar/barer i Akaba.

1 - ROVERS RETURN THE ENGLISH PUB
Läge:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)3 203 2030

2 - ABU NAWWAS - FUN PUB
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

3 - AL-NAFOURA BAR & TERRACE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Residences Aqaba
+962 (0)3 203 4020

4 - SIRAJ BAR
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

5 - SEA VIEW
Läge:
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST. (Al Safa Hotel)
+962 (0)3 202 2763

6 - DOLPHIN BAR
Läge:
Tel :

Al-Nahda ST. (Alcazar Hotel)
+962 (0)3 201 4131

7 - SPARK BAR
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

8 - SKY BAY
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

9 - WAVES POOL BAR
Läge:
Tel :

Oryx Hotel
+962 (0)3 205 1111

10 - MARTINIS LOUNGE

Läge:
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222
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11 - SKIPPERS BAR LOUNGE
Läge:
Tel :

Royal Yacht Club
+962 (0)3 202 2404

12 - JAZO BAR
Läge:
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165

13 - TWIST
Läge:
Tel :

Aqaba Gateway
+962 (0)79 786 1416

14 - BUZZ POOL BAR
Läge:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0) 79 889 9008

15 - THE PUB BAR
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

16 - MELLO BAR
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

17 - BARAKA LOBBY LOUNGE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

18 - AZURE
Läge:
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300

19 - NOBLES
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 3557

20 - CROSSROADS LOUNGE
Läge:
Tel :

Golden Tulip Hotel
+962 (0)3 205 1234

21 - XO LOUNGE
Läge:
Tel :

Mina Hotel
+962 (0)3 201 5165
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Arabisk snabbmat

Falafel- och shawarmamackor med fårkött och/eller kyckling är den vanligaste arabiska snabbmaten.
Du kan också finna ett urval av salta bakverk, som är fyllda med köttfärs, ost, spenat eller potatis.

1 - AL-TAZAJ REST
Läge:
Tel :

Al-Hammamat Al-Tunisyya ST.
+962 (0)3 206 1900

2 - SHAWERMA BENT REEM
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

3 - FALAFEL O BAS
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - AL-TARBOUSH PASTRY & BARBEQUE
Läge:
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 8513

5 - AL-MOHANDES
Läge:
Tel :

Omar Al-Khayyam ST.
+962 (0)3 201 3454

6 - SHEIKH AL HARA
Läge:
Tel :

Al-Nahada ST.
+962 (0)3 206 0111

7 - TASQEYA
Läge:
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 668 8585

8 - AL SHATER HASAN
Läge:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 201 7212

9 - PAPAYA RES.& CAFE
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)77 999 9980
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10 - SAHSELNI RESTAURANTS
Läge:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)3 206 3737

11 - SHAWERMA TATBILEH
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 549 1718

12 - FARAH WAY
Läge:
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)79 594 2009

13 - PIZZERIA QUATTRO STAGIONI
Läge:
Tel :

Al-Nahada ST.
+962 (0)79 599 6885

14 - KHOBZ W TANOOR
Läge:
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 755 5567

15 - MAZZAT
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 911 1500

16 - TWISTER HOT DOG
Läge:
Tel :

Ayla Park-Al-Rasheid ST.
+962 (0)79 747 7602

17 - HASHEM
Läge:
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)79 661 1097
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Traditionell mat och mat från Mellanöstern

Förrätter kan variera från enkla rätter av saltgurka till många, t.o.m. ett dussin, smårätter som
serveras ungefär som ett svenskt smörgåsbord eller tapas och kallas meze. De vanligaste meze-rätterna
är hummus (sås som består av kikärter, sesampasta och olivolja med färsk vitlök, salt, och
citronjuice), mutabbel (aubergine med sesampasta), labaneh (långfil), tabbuleh (persiljesallad),
kubbeh (bulgur, hackad lök och mald köttfärs), kycklinglever, salta pastejer och piroger samt grönsallad.

1 - DAY'A JDUDNA
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 990 7267

2 - RAKWET KANAAN
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 206 0090

3 - BABA ZA'ATAR
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)79 920 4006

4 - CAPTAIN'S REST
Läge:
Tel :

Al-Nahda ST.
+962 (0)3 201 6905

5 - EL-BEIT BEITAK
Läge:
Tel :

Al-Sa'ada ST.
+962 (0)3 203 2032

6 - INFINITY GRILL TERRACE
Läge:
Tel :

Doubletree by Hilton Aqaba
+962 (0)3 209 3209

7 -AQABA KITCHEN
Läge:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

8 - LAWRENCE OF ARABIA BEDOUIN TENT & RESTAURANT
Läge:
Tel :

Berenice Beach Club
+962 (0)79 889 9008

9 - FAWANEES HARETNA
Läge:

Al- Sa'ada ST.

Tel :

+962 (0)78 608 0620
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10 - AL-SHAM PALACE REST 1+2
Läge :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 4788

11 - AL-SHAMI
Läge :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 201 6107

12 - CHEF SHERQAWY REST
Läge :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)79 567 4447

13 - AL-SUFARA
Läge :
Tel :

King Hussein Bin Talal ST.
+962 (0)79 571 3350

14 - BURJ AL HAMAM
Läge :
Tel :

Intercontinental Aqaba Resort
+962 (0)3 209 2222

15 - MARSA SABA
Läge :
Tel :

Prince Muhammad ST.
+962 (0)3 203 5196

16 - AL-MABROUK BEACH
Läge :
Tel :

Raghadan ST.
+962 (0)3 206 3304

17 - NAJEL ALL-DAY DINING RESTAURANT
Läge :
Tel :

Mövenpick Resort & Spa Tala Bay Aqaba
+962 (0)3 209 0300
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Wadi Rum
landskap och biodiversitet
Torniga platåberg, vackra röda ökensandiga dalar och branta beiga och orange-röda klippor frånskiljer
Wadi Rums ökenområde från andra öknar. Wadi Rums ökenområde med sina berg upprätthåller ett
unikt ekosystem som fungerar som ett hem för beduinerna, ett arabiskt nomadfolk.
Wadi Rum och närliggande området Disi är en naturälskares paradis. Här kan du klättra berg, vandra eller
åka på en kamel. Du kan även äta traditionell beduinmat vid en öppen eld eller åka på en Jeep- eller hästsafari, som tar flera dagar. De, som är mindre äventyrsfulla, kan beundra det vackra landskapet från Wadi
Rums besökscenter (Wadi Rum Visitors’ Centre). Wadi
Rum erbjuder ett urval av ökenupplevelser.
Markområdet, som idag utgör Jordanien, undergick
länge sedan flera landhöjningar som avslöjade
underliggande
sandstensskikt.
Jordbävningar,
regnvatten och aggressiv vind satte med tiden igång
en erosion. Vad som till början verkade som en serie av
sprickor i den 700 meter tjocka sandstenen utformade med tiden dagens Wadi Rum och Disi -korridorer
och djupa dalar.
Med ett sandgolv som ligger i genomsnitt 1km ovanför
havsytan, är Wadi Rum mycket kyligare än de lägre
och platta ökenområdena i östra Jordanien, längs
Röda havets kust och Jordaniens förkastningssänka.

De porösa sandstensklipporna sträcker sig till över
1700 meters höjd, och fångar så mycket regnvatten
att dolda källor skapas längs granitväggarna de
möter. Palm- och fikonträd, ärtväxter och flera
andra växtarter växer här, skyddade av de branta och
skuggiga stenväggarna.
Enträd kan leva upp till 800 år i dessa områden, och
fungerar som föda för den Nubiska stenbocken samt
flera fågelarter som bor och besöker ökenområdet.
Olika arter av rovfåglar så som storkar och pelikaner,
vilar och äter här under deras flygrutt till Afrika eller
Europa. Året runt bor Jordaniens nationalfågel,
Sinairosenfinken, i Wadi Rum.

Mellan de branta klipporna finns det smala dalar och
mörka och fuktiga vråar, där nattdjur, så som fladdermöss, bor i. Här bor även sällsynta djurarter, t.ex.
den egyptiska dabbagamen, som är en sårbar ödelart
med tjock svans. Svansen är täckt med vassa taggar.
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Wadi Rum är en av Jordaniens mest sårbara
terränger. År 1998 förklarade volontärorganisationen The Royal Society for the Conservation of Nature (RSCN) Wadi Rum som ett
naturskyddsområde. Området övervakas av
Aqaba Special Economic ZoneAuthority
(ASEZA), som strävar till att upprätthålla och
utveckla hållbar turism på området. Den
hållbara turismens mål är att respektera
levnadsförhållandena för det lokala
beduinfolket.

Wadi Rum
Mänsklig historia
För 1,8 miljoner år sedan fungerade Wadi Rum som ett
naturligt genomgångsställe på rutten mellan Afrika
och Asien. De otaliga arkeologiska byggplatserna
tyder på att området varit tättbefolkat, speciellt i
närhet av vatten, växlighet och vilddjur. Människor
sägs ha varit närvarande sedan den äldre stenåldern
(17 000 f.Kr). Det finns även mycket bevis som tyder
på människonärvaro under bysantiska rikets tid.

Nabatéerna, ett arabiskt folk, som bosatt sig i Petra
fr.o.m. 4:e århundradet f. Kr., tog gradvis kontroll
över handelsrutten mellan den arabiska halvön och
Medelhavet. Folkets närvaro i Wadi Rum syns bl.a. vid
resterna av gudinnan Allats tempel (32 e.Kr.).
Templet ligger nära dagens Wadi Rum och har otaliga
stenhuggningar, bl.a. vid Al-Shallalehs källa ovanför
ökenområdet. Nabatéerna var utvecklade då det
gällde att fånga vatten, vilket var livsviktigt i detta
halvökenklimat. Vattenrännor, reservoarer och
dammar tyder på detta.

Wadi Rum förlorade sin starka ställning under den
romerska tiden då handeln förflyttades till Syrien.
Handeln började då följa nya rutter på Röda havet och
Wadi Rums befolkning återgick till sin nomadiska
livsstil. Endast sporadiska karavaner passerade
området under den islamska perioden. Dessa grupper
brukade övernatta vid Al-Shallalehs källa eller i den
skuggiga Khaz Ali dalen. De arabiska steninristningarna, som bevarats än idag, bevisar detta. Wadi Rum
fortsatte att dominera nomaderna till slutet av
1970-talet. Då uppmuntrade den jordanska staten
dem att bebygga området.
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År 2006 föreslog världsarvskommittén Wadi
Rum som en kandidat till Unescos
världsarvslista. Sedan 2011, är Wadi Rum
tillsammans med nabatéernas huvudstad
Petra, de bysantiska ruinerna, Um er-Rasas
och Quseir Amra ett av Unescos världsarv.

Namnet Rum härstammar från Koranen, där
detta geografiska läge nämns som Iram, en
arameisk term som står för ordet ”upphöjd”
eller ”högtstående”. Texten i Koranen
beskriver platsen som ett ställe med höga
toppar, vilka är unika i hela världen. Forskare
stavar oftast Rum som Ram eller Ramm,
vilket är dess korrekta omskrivning av
namnets arabiska stavning. Stammarna Ad
och Thamud, som även de nämns i Koranen,
bodde i Wadi Rum till ca. 200-talet f.Kr.
Dessa stammar utgörs av nomader, som
koncentrerade sig på boskapsskötsel, av
bl.a. kameler och getter. Då var området en
säsongbetonad marknadsplats och fungerade
som de arabiska stammarnas vallfärdscentrum. Rester av flera förhistoriska helgedomar har hittats vid bergen Jabal Umm Ishrin
och Jabal Rum, som hittas i Wadi Rum.

Wadi Rum
Beduinska och moderna Wadi Rum
Beduiner är ett generiskt namn på arabiska nomadfolk, som har en utvecklad muntlig litteraturhistoria,
en rik poetisk tradition, stor tillgång av sång, dans och musik, och ett mycket komplicerat lagsystem
som reglerar socialt beteende, boskapsäganderätt och användning av naturresurser.

Beduinerna har bosatt Wadi Rum i tusentals år och
idag är deras livsstil totalt anpassad till halvökenklimatet. Tidigare sysselsatte de sig med boskapsskötsel (kameler, getter och får) på de sandiga slätterna
och bergen, och bodde i tält eller grottor. Boskapen
förflyttades enligt säsongen i sökning efter grönare
områden. Beduinerna är mycket kunniga då det
kommer till ökenklimatet, vattenhantering och växtoch djuranvändning som mat och medicin.
Tälten, som beduinska kvinnor väver ihop från get-,
får- eller kamelull, kallas för ”hårhus” på arabiska.
De lämpar sig omgivningen och behoven av de som bor
i ökenklimat. Tälten kan lätt tas ned, vilket möjliggör
fri rörlighet då beduinerna söker efter betesmarker.
De anpassar sig också till vindförändringar, något
som är livsviktigt i Wadi Rum. Förutom detta, är de
komposterbara. De randiga mattorna, som finns inuti
tälten, tyder på beduinernas vackra handarbetskonst
som trotsar den utmanande omgivningen.

På 2005-talet förklarade Unesco Wadi Rum och Petra
till världsarv. Unesco värdesatte speciellt högt beduinernas orala och ogripbara kulturarv.
Flera små stammar har ockuperat Wadi Rum och Disi.
Sedan 1970-talet har beduinerna börjat inse fördelarna med att bosätta sig, framför allt för att kunna
skicka sina barn till skola. Zawaydeh -stammens läger
ligger nära staden Disi, där man med hjälp av en
akvifer (en geologisk bildning som lagrar grundvatten
med så stor lagringskapacitet) har kunnat utveckla
jordbruk. Zawaydeh -stammen bor i Wadi Rum och
arrangerar guidade turer till sin boskap för att öka på
sitt levebröd.
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Från pastorala nomader till ökenguider
Trots att dagens beduiner har gett upp sin
traditionella nomadiska livsstil, fortsätter de att vara rörliga: de reser
fortfarande med sina djur, bor tidvis ännu
i tält, fungerar som chaufförer, guider
eller värdar för besökare. Turismen och
behovet att skydda områdets känsliga
ekosystem har uppmuntrat beduinernas
yngre generationer att utnyttja sina
överlevnadskunskaper samtidigt som de
förhåller sig lojala till beduinernas
grundläggande värden: mod, stolthet och
gästfrihet. Jagarna av den nubiska
stenbocken håller på att bli klättringsguider och kameluppfostrare använder
nuförtiden sina djur även för äventyrsutflykter. Områdets kvinnor utvecklar den
lokala hantverkskulturen och ökenfamiljer bjuder in resenärer till deras hem.

Wadi Rum
Ditt besök i Wadi Rum
Det finns manga sätt på vilka du kan göra din ökenupplevelse oförglömlig, vare sig du planerar en kort
några timmars vistelse eller att stanna på området i
flera dagar. Wadi Rums och Disis vackra naturliga
landskap och arkeologiska bebyggelser kan upplevas
på många olika sätt.
Utflykter, kamelsafarin, vandringar av olika slag
(från en halv timme till flera dagar), tältbesök av
olika slag (middagar, musikuppträdanden, fika osv.)
– allt detta står till ditt förfogande och kan bokas via
besökscentret. På centret hittar du också ett sk.
tolkrum (med informationstavlor på engelska,
franska och arabiska), en biograf som visar filmer om
Wadi Rum, hantverksaffärer, en restaurang,
toaletter och turistpolisen.
Endast registrerade beduinguider är tillåtna på
Unesco världsarvsområdet. Även på områden där
denna regel inte finns, rekommenderas ökenguider.
På samma sätt rekommenderas guider då du hyr
hästar eller kameler. Alla operatörer (guider,
chaufförer) bör vara licenserade och lokala, och följa
miljövänliga riktlinjer.

Lawrence och Wadi Rum
Den
brittiska
arméofficeren
och
författaren T.E. Lawrence gjorde Wadi Rum
känt bland västerlänningar. Han fascinerades av området och besökte det flera
gånger under 1916-1917. Moderna mytologier överskattar dock Lawrences koppling
till Wadi Rum. I verkligheten passerade
inte Lawrence Wadi Rum på sin rutt till
Akaba. Inga av Wadi Rums berg eller klippor
har inspirerat hans litteratur om den
arabiska revolten, dvs. Hans självbiografi
Vishetens sju pelare (originaltitel: Seven
Pillars of Wisdom). Istället har resenärer
senare namngett berget efter boken. På
samma sätt har flera andra platser
felaktigt förenas med den brittiska
författaren, t.ex. Lawrence’s spring
(Lawrences källa) och Lawrence’s castle
(Lawrences slott). Det senare nämnda är
egentligen en ottomansk ruin. Hur som
helst har dessa platser och deras namn
blivit en del av historien och Wadi Rums
magi.

Ifall du inte har bokat någon utflykt eller tur på
förhand, kan du boka en sådan på besökscentret. Då
kan du dela en Jeep med andra resenärer eftersom
varje bil tar upp till sex personer och priset fördelas
jämt emellan passagerarna.
Prisen varierar enligt utfärdens längd. Det finns två
operatörer som arrangerar turer: Wadi Rums beduinska kooperativ och Disis beduinska kooperativ. Den
förstnämnda tar dig söder om byn Rum medan den
andra tar dig österut mot Disi. Båda områdena har
fascinerande landskap och vackra naturliga och
arkeologiska områden, så som stenbågar, -huggningar, kanjoner och branta klippor.

År 1962 fungerade Wadi Rum som inspelningsplats för David Leans film Lawrence av
Arabien (originaltitel: Lawrence of Arabia).
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Wadi Rum
Se & göra i Wadi Rum
1 - Njut av beduinskt kulturliv
Baka lokala bröd, vid namn Arboud eller Shrak, tillsammans med lokalbefolkningen. Tvätta dina händer med
den beduinska tvålen Airam. Testa på Kohl, en sorts
ögonsmink som använts åtminstone sedan bronsåldern, och är föregångare till eyeliner och kajal. Den
primära ingrediensen är malen blyglans. Kohl skyddar
dina ögon mot sand och sol. Du kan även pröva på
henna -tatueringar eller smaka på det kryddiga
beduinska kaffet. Fullborda upplevelsen med en natt i
ett autentiskt beduinskt tält.

Starta från besökscentret
Wadi Rum är ett skyddat världsarv och leds
av Akabas administrativa institution
(Aqaba Special Economic Zone Authority ASEZA). Besökscentret är en viktig
startpunkt. Här hittar du information om
området, bokar du guider, köper du lokalt
hantverk och besöker du temahallen som
berättar om Wadi Rums naturliga och
mänskliga historia. Ta tid att njuta av den
unika kombinationen av ökenlandskap,
-vildliv, arkeologiska skatter och en
levande beduinsk kultur. Besökscenter bör
alltid vara din utgångspunkt.
Öppet 24 timmar om dagen året runt.
Tel : +962 (0)3 209 0600
Fax: +962 (0)3 203 2586
E-post : info@wadirum.jo
Webbplats : www.wadirum.jo

Ett besök på ett beduinskt lager inom
världsarvsområdet handlar inte om att
endast hitta en sovplats för natten, utan
det är en chans att få ett hum om livet av
den lokala befolkningen. Besöket kan
innehålla t.ex. en övernattning i ett beduinskt tält, en middag, avslappnande kvällar
vid öppen lägereld, fika eller traditionell
musik. För vidare information om de
beduinska lägren på området, vänligen
kontakta Wadi Rums besökscenter.
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Wadi Rum
2 - En dag ute med fåraherden
Skåda beduinerna då de vallar sina herder i öknen och
lär dig om deras traditioner och överlevnadsmetoder.
Detta är ett ypperligt sätt att bemöta Wadi Rum och
områdets folk. Du kan lära dig om den lokala
livsstilen, som har följt öknens rytm i århundraden.

5-Ifall du vill öka på takten, så kan du
boka en ridtur på häst.

3 - Mat från underjorden
En av de mest fascinerande picknickrätterna du kan
stöta på är den traditionella beduinska rätten Zarb,
som tillreds i en underjordisk ugn. Ursprungligen
tillreddes hela getter, kycklingar eller får på detta
sätt. Zarb -ugnen möjliggör en långsam matlagningsmetod, som bibehåller köttets smak och gör det
extra knaprig på utsidan medan det är mört på
insidan. Idag tillreder beduinerna även potatis och
grönsaker i denna ugn.

Wadi Rum Horses arrangerar häst- och
kamelturer.
Mobilnummer: +962 (0)79 580 2108
E-post : rumhorses@yahoo.com

6- Fyrhjulingar, pickups och flakbilar
är nya moderna fordon i Wadi Rum. De

flesta sevärdheterna kan besökas under
1-6 timmar. Du kan också hyra ett fordon
för en hel dag eller längre rundturer på
flera dagar.

4 - Kameler är inte alltid det mest bekväma
färdsättet,
men de är säkerligen det mest

autentiska sättet att se öken på. En kamelutflykt
fullbordar vilken som helst ökenupplevelse. De flesta
utflykterna är dagsvandringar, men du kan också
boka längre färder till Akaba eller Petra ifall du gillar
kamelernas långsamma gångfart.

CAMEL TOURS WIN EXTRA POINTS FOR THEIR ECO-FRIENDLINESS
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Wadi Rum
7- Wadi Rums spektakulära och ombytligastenlanskap
uppmuntrar äventyrare till bergsklättring.

9 - Flyg luftballong

8 - Gå tillbaka i tiden genom att åka Hijaz -tåget

– För vidare information, vänligen kontakta
Royal Aero Sports Club of Jordan
Tel: +962 (0)3 205 8050
Mobil: + 962 (0)79 730 0299
E-post: info@royalaerosports.com
Webbplats: www.royalaerosports.com

Det lönas att skaffa en lämplig guide och utrustning
ifall du är nyfiken på att klättra i berg. Vissa klättringar lämpar sig även för nybörjare, bl.a. Jabal Rum, men
de flesta är mycket utmanande och lämpar sig inte
för amatörer. Specialiserade beduinguider leder
dessa klättringar.

Nu kan Wadi Rums besökare åka Hijaz -tåget genom
öknen. Under tågturen kan du se vackra röda
sanddyner och senare ett skådespel, som återspeglar
den arabiska revolten mot det Osmanska riket från år
1916. Efteråt får du träffa skådespelarna.

Vill du se en unik vy av Wadi Rum? Hoppa in i
en av Royal Aerosports Club of Jordans luftballonger! Få en oförglömlig upplevelse på en
timme, och upplev öknen på en majestätisk
luftballongtur på 2000 meters höjd.

10 - Följ T.E. Lawrences fotspår på en
vandring till Al-Shallaleh -källan ovanför byn
Rum.

För vidare information, vänligen kontakta Jordan
Heritage Revival Company
Tel: +962 (0)6 581 0808
E-post: info@jhrc.jo
Besök: www.jhrc.jo

11 - Besök resterna av det nabatéiska
templet, som är tillägnat till gudinnan
Allat (daterat 32 e.Kr.), nära den
moderna byn Rum.
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12 - Besök observatoriet Sky Gate Telescope
Observatory
Det nya observatoriet är det första offentliga
teleskopet i Mellan Östern, och erbjuder både
lokalbefolkningen och resenärer en chans att
verkligen skåda stjärnhimmeln. Lokala beduiner
fungerar som guider på detta unika vetenskapliga,
pedagogiska och kulturella landmärke.

16 - Upplev något genuint beduinskt:
underhållning och traditionell mat kring
en lägereld.

17 - Missa inte Disis kamelkapplöpningsfestival.
13 - Åk på en Jeep -tur till Jabal Umm Fruth Rock
Bridge, en av de spektakulära naturliga stenbågarna i Wadi Rum, och klättra upp på toppen.

18 - Besök de lokala kvinnornas
workshops
i Rum och Disi och köp unika souvenirer i
form av beduinskt hantverk.

14 - Missa inte Al Khaz Ali -kanjonen, där
Sinairosenfinken bygger bo, Missa inte Al Khaz
Ali -kanjonen, där Sinairosenfinken bygger bo,

Kapplöp mellan Jabal Burdah och Burdah Rock
Bridge längs med den beduinska rutten –
en krävande men givande dagsutflykt.
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19 - Meditation
För dem som försöker fly det hektiska livet, fungerar
Wadi Rum som ett Mekka för lugn, ro och skönhet.
Flera researrangörer organiserar meditationsturer
där du kan vara en med naturen och beundra
stjärnhimmlen.

20 - Fågelskådande
Wadi Rum och Akaba ligger i knutpunkten av tre
kontinenter. Detta faktum gör att mer än en miljon
flyttfåglar passerar denna punkt årligen. Förutom
detta fungerar området, tack vare sin natur och sitt
geografiska läge, som bosättningsplats för flera
infödda och sällsynta fågelarter.
Gåsgamen, hökörnen, Strix butleri, svartstjärten,
stenskvättan, snårsångaren, Sinairosenfinken,
hussparven, Sinaiglansstaren och den kortstjärtade
korpen är endast ett urval av arterna som hittas i
Akaba, Petra och Wadi Rum. Akaba och Wadi Rum är
två av Jordaniens 17 viktiga fågelområden, sk. IBAS –
Important Bird Areas.
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21 - Följa fotspår

Trots att det inte marknadsförs så
mycket i turistpaket, finns det vissa
beduinska familjer i Wadi Rum som är
experter på att följa fotstpår i öknen.
Ett fotspårsäventyr med beduinerna, där
man följer djurspår och analyserar djurens
rörelser, är en mycket spännande och
upplysande aktivitet.
Aktiviteten kan utvecklas till ett spel,
där deltagarna sprider ut sig och försöker
sedan hitta varandra med hjälp av att
följa varandras fotspår.

Wadi Rum
En ökenvandring
Gå igenom Wadi Rums spektakulära ökenlandskap och njut av röda sandens vildmark och stenformationer. Utforska den arabiska öknens unika flora och fauna. Alla vandringsturer bör bokas med en officiell
beduinguide, som kan antingen själv följa med på vandringen eller sedan hjälpa dig att hitta någon
annan som kan följa med dig.

Rekommenderade vandringar
Adami -rundslingan (Jabal Um Dami)

Wadi Rum – Lawrence av Arabiens källa

Jordaniens högsta berg, som ligger i Wadi
Rum och nära gränsen till Saudiarabien.
Jabal Um Ad Dami högsta topp hittas på 1850
meters höjd och erbjuder en otrolig vy över
området. Överraskande nog anses bestigningen inte vara svår, utan den tar endast ca.
två timmar och innefattar mycket lite
klättrande med händer. Naturligtvis
förutsätter stigningen att klättraren är i
hyfsat gott skick. Vyn från toppen visar
stora tomma landskap, men du kan även see
Akabaviken – på 45 km:s avstånd! Geologin
på detta område är speciellt imponerande.

Denna behagliga och korta vandring, som
startar från byn Rums parkeringsplats, tar
dig till den faktiska källan som T.E.
Lawrence besökte (inte samma sak som
Lawrences källa söder om byn Rum). Här
finns grundliga och stenläggda trappsteg,
som är utskurna i bergsväggen längs med
stigen till källan. Dessa hjälper dig att ta dig
fram, och det finns ett picknickområde
nära stigens slutpunkt. Rundslingan tar
också dig till nabatéernas tempel, som du
kan stanna och utforska. Då du nått själva
källan, följ rundslingan längs med vattnet
för att skåda en underbar vy.

Bra att veta
• Du kan parkera bilen vid bergets fot
• Fyrhjulsdrift krävs. Beduinguiderna kan
hjälpa dig med detta.
• Det finns inga tjänster tillgängliga i närheten av rundslingan så försäkra dig över att du
tagit allt med som du behöver
• Var uppmärksam för hettan!

Bra att veta
• Wadi Rum ligger ca. 60 km från Akaba
• Alla rundslingor i Wadi Rum kräver en
inträdesbiljett
• Byn Rum ligger innanför världsarvets
gränser, ca. 7 km från Wadi Rums
besökscenter
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PETRA
Petra, nabatéernas stad, ligger i hjärtat av de avlägsna Shara -bergen, men i det förflutna var staden
en livsviktig del av den omfattande handelsrutten mellan antika Mesopotamien och Egypten. Nabatéiska handelsmän hade framgång tack vare rutten och byggde en stenstad med utsmyckade fasader.
Med sina ombytliga färger, förblir staden ett magiskt ställe. Nabatéerna var inte de enda som uppskattade Petras läge. Staden har också fascinerande romerska och bysantinska fornlämningar.
Det är möjligt att tillbringa en dag genom att gå på
en bekväm promenad igenom staden Petra, eller så
kan du klättra upp till ”High Place of Sacrifice” eller
Klostret - Ad-Deir, två av stadens högsta punkter. De
är lätta att nå ifall du är i rimligt bra skick och vill bli
belönad med underbara vyer.

Petra blev också vald av Smithsonian magazine till
en av de 28 platserna i världen var och en borde
besöka före döden. Den 7 juli 2007 blev Petra
utsedd till ett av världens sju nya underverk under
ett stjärnfyllt evenemang i Lissabon, Portugal.

Petra och dess omgivning erbjuder vackra landskap. I
de uttorkade flodbäddarna Turkmaniyyeh och
Muaysreh ash-Shargiyyeh kan du hitta ett flertal
utsmyckade fasader. På den vackra och oförstörda
landsbygden söder om Petra hittar du en blandning av
berg och dalar, som erbjuder omfattande möjligheter
för promenader eller rigorösare vandringar.
Samla information från Petras besökscenter.
Denna startpunkt erbjuder information, guidebokningar, ridturer, hästvagnsturer och guideböcker.

Omgivningen är spektakulär och mångsidig, och
innefattar kanjorer, vyer över den uttorkade flodbädden Araba, vattenfall och staden Petra. Petra är en
av världens mest kända arkeologiska bebyggelser.
Petra, ett av världens sju underverk, ligger 120 km
norr om Akaba och är utan tvekan Jordaniens mest
värdefulla skatter och turistsevärdheter. Petra
besöks av resenärer från hela världen. Petras exakta
byggnadsår känns inte till, men staden började
blomstra som nabatéernas huvudstad ca. 200 f.Kr.
Nabatéernas rike blev rik på handeln, där olibanum
(harts), myrra och kryddor bytte ägare.

Petra blev senare tillagd till det romerska riket och
fortsatte att blomstra tills en stor jordbävning
skedde 363 e.Kr. Jordbävningen förstörde mycket av
staden under 300-talet e.Kr. Tillsammans med förändringar i handelsruttarna, förföll staden som till sist
blev övergiven. I mitten av 600-talet var Petra redan
övergiven och endast lokala beduiner fortsatte att bo
på området. Petra upptogs på Unescos världsarvslista
6.12.1985.
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Öppet dagligen kl. 7-20
Tel: +962 (0)3 215 6044
Fax: +962 (0)3 215 6029
Webbplats: www.visitpetra.jo

År 1812 bestämde sig en schweizisk upptäckare
vid namn Johannes Burckhardt att återupptäcka
Petra: han klädde ut sig som en arab och
övertalade sin beduinska guide att ta honom till
den förlorade staden. Som ett resultat av detta,
blev Petra åter känd i västvärlden som en
fascinerande och vacker forntida stad. Alltefter
detta började staden locka besökare och
fortsätter att göra så ännu idag.

PETRA
Nabatéernas historia
Nabatéerna är en arabisk stam, som första gången stöttes på under 500-talet f.Kr. i öknen öst om
Jordanien, och härstammade från den sydostra delen av den arabiska halvön. De bosatte sig först i
staden Petra, men utvidgade sedan sitt landsområde till Hauran i sydvästra Syrien och Levanten (alla
länder runt östra Medelhavet bortom Italien, såväl Balkan-länderna, som Turkiet och Egypten), och
till slut tillkännagav de Bosra i södra Syrien som sin huvudstad.
Enligt historiska dokument, är de Ismail bin Ibrahims sons, Bnayuts, ättlingar. Ismail hade tolv söner,
som formade en stam. De flesta av stammedlemmarna var bosatta i Najd (en region i Arabiska halvöns
centrala delar). Nabatéernas fader stannade vid Shammar -stammen men var tvungen att fly från
Assyriens siste store kung Ashurbanipal till den uttorkade flodbädden Araba mellan Döda havet och
Akabaviken. Under 300-talet f.Kr. bodde nabatéerna som nomader i tält, talade arabiska, föraktade
vin och hade inget intresse i lantbruk. Trots detta hade de vid 100-talet redan utvecklats till ett
organiserat samhälle.
Den grekiska historikern Herodotos hänvisade till nabatéernas historia i sina skrifter då han nämnde
dem 312 f.Kr. Då nabatéerna blev starkare och rikare, uppmärksammades de av sina nordliga grannar.
Antigonos Cyklopen, dvs. makedonska generalen Antigonos I Monofthalmos, som hade kommit till
makten då Alexander den stores rike splittrades, attackerade Petra på 300-talet f.Kr. Hans armé
mötte ett relativt litet motstånd och lyckades härja i och plundra staden.
Tjuvgodset var av så stor stolek att det fördröjde arméns återkomst norrut och nabatéerna lyckades
utplåna den i öknen. Dokument tyder på att nabatéerna var ivriga att förbli i fredligt samförstånd med
seleukiderna för att kunna fortsätta med sina handelsambitioner. Under 200-talet f.Kr., krigade
ptoleméerna med seleukiderna över Jordanien, och seleukiderna vann 198 f.Kr. Nabatéerna kvarstod i
huvudsak oberörda och självständiga under denna period.
Trots att nabatéerna lyckades motstå militäriska erövringar, påverkades de starkt av sina grannar och
hellenism. Hellenistiska influenser kan ses i nabatéisk konst och arkitektur, speciellt från tiden då
det nabatéiska riket höll på att utvidgas norrut mot Syrien ca. 150 f.Kr. Hursomhelst, började romarna
oroa sig för nabatéernas växande ekonomiska och politiska makt. År 65 f.Kr. anlände romarna till
Damaskus och sade till nabatéerna att dra tillbaka sina styrkor. Två år senare skickade Pompeji en
militärisk trupp för att förstöra Petra. Antingen vann den nabatéiska kungen Aretas III denna romerska trupp eller sedan betalade han den för att kvarhålla freden med dem.
Lönnmordet på Julius Caesar år 44 f.Kr. påbörjade en period av romersk anarki i Jordanien, och de
partiska kungarna över Persien och Mesopotamien utnyttjade den kaotiska situationen för en attack.
Nabatéerna begick misstaget att vara på den partiska sidan i kriget med romarna och efter att de
partiska kungarna förlorat, var Petra tvungen att visa sin respekt mot Rom. Då de inte klarade av att
göra detta, blev de invaderade två gånger av den romerska kungen Herodes den store. Efter den andra
attacken år 31 f.Kr, fick han kontroll över stora nabatéiska territorium som t.ex. den lukrativa norra
handelsrutten till Syrien.
Trots detta, fortsatte nabatéerna att ha medvind för en stund. Kung Aretas IV, som regerade 9
f.Kr.-40 e.Kr., byggde en serie av bosättningar längs karavanrutterna för att utveckla den
blomstrande rökelsehandeln. Nabatéerna insåg Roms makt och fortsatte att vara allierade med
romarna för att dämoa det judiska kriget 70 e.Kr. Hursomhelst, var det endast en tidsfråga före det
nabatéiska riket skulle bli härskat av romarna. Den sista nabatéiska monarken, Rabbel II, ingick en
pakt med romarna – så länge de inte attackerade det nabatéiska riket under hans livstid, skulle de få
ta över området efter hans död. Vid hans död år 106 e.Kr, tog romarna över det nabatéiska riket och
döpte om det till petreiska Arabien (Arabia petraea). Staden Petra formgavs på nytt enligt romersk
arkitekturstil, och en period av välgång följde under den romerska freden Pax Romana.
Under ett tag, gynnades nabatéerna av deras integrering med de romerska handelsruttarna. Under sin
glansperiod, fungerade Petra som hem för 20 000 - 30 000 invånare. Hursomhelst, misste handeln sin
lönsamhet för nabatéerna då handelsruttarna förflyttades till Palmyra i Syrien och handeln ökade
kring den arabiska halvön. Nabatéerna lämnade sin huvudstad Petra troligtvis under 400-talet e.Kr.
Ingen vet egentligen anledningen till detta. Det verkar som tillbakadragande varit en lugn och
organiserad process, eftersom mycket få silvermynt eller värdeföremål har grävts upp i Petra.
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Sevärdheter i Petra
Bab Al Siq
“Bab Al Siq” är arabiska och står för porten till Siq,
den smala passagen som leder i till Petra. På sina
smalaste ställen bara tre meter bred. Här ser du tre
massiva sk. Djinn -block, som sägs vara skapade av
ökenandar själv, som är fyrkantiga monument av
sten. Du kommer även att se Obeliskkammaren, som
urgröptes av nabatéerna på 100-talet e.Kr. Ovanför
kammaren finns fyra pyramider (även kallade nafesh)
och en staty som symbolisk representerar de fem
personerna som är begravade där. Nedanför ligger
Triclinium, en antic romersk matsal. På den motsatta
klippväggen finns det en dubbel ristning på nabatéiska och grekiska, som berättar om graven. Ristningen
är underskriven av Abdomanchos och antyder att
graven var gjord för honom och hans familj, troligtvis
under den nabatéiska härskaren Malichus II:s tid
(40-70 e.Kr.).

Dammbyggnaden

Dammen renoverades av den jordanska regeringen år
1964 för att den skulle återfå dess ursprungliga
nabatéiska form. Denna dammbyggnad byggdes för
att skydda huvudstaden från översvämningar, som
uppstod på grund av årstidsbetonade regnperioder.
Regnet tog sig till Petra från dalarnas berg och kullar.
Dammen skyddade staden Petra genom att leda
vattnet i ny riktning till en tunnel, som senare
kallades för den mörka tunneln. Eftersom dammen
fungerade väl i sin uppgift, anses den idag vara ett
tecken på nabatéernas skickliga och moderna
infrastruktur.

Siq

Siq är den smala antikpassagen, som leder i till
staden Petra. Passagen börjar vid dammen och slutar
på den motsatta sidan av gravvalvet. Siq är ca 1,2 km
lång, 3-12 m bred och 80 m hög. Största delen av
passagen utgörs av natursten. Siq slutar vid skattkammaren - Khazne al-Firaun, som är troligen den mest
kända byggnaden i Petra och den första man ser när
man kommer ut från den trånga klippgången. Den är
ca 40 m hög och uthuggen i flera våningar. Vissa delar
av Siq är dekorerade av nabatéiska skulpturer, som
representerar gudar. Man tror att skulpturerna
placerades här för att nabatéerna ansåg att vatten
var heligt.
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Skattkammaren
Siq leder till Petras mest imponerande fasad:
Skattkammaren. Den är nästan 40 m hög och utsmyckad i detalj med Korinthiska stora bokstäver, typologiska accenter och figurer. Skattkammaren krönas med
en begravningsurna, som enligt den lokala legenden
döljer en faraos skatt. Trots att dess ursprungliga
funktion är fortfarande ett mysterium, kan man anta
att Skattkammaren byggdes mellan 100-talet f.Kr.
och 200-talet e.Kr. Skattkammaren består av två
våningar, som är 25 m breda och 39 m höga. Det finns
tre kammare på dessa våningar: en kammare i mitten
med två på vardera sida. Den utsmyckade fasaden
representerar nabatéernas särbegåvning för ingenjörskonst.

Fasadgatan
Fasadgatan har fått sitt namn från vägen där det
ligger nabatéiska klippgravar på rad uthuggna i
romersk, grekisk och nabatéersk stil. Gatan ligger
brevid Skattkammaren och nära yttre delen av Siq. Då
du har passerat Skattkammaren, utvidgas Siq och
klippgången leder till ett öppet plan. Här hittar du
dekorerade ytor på båda sidorna, som har utsmyckningar av konststen. Vissa av ytorna har förstörts av
naturliga orsaker. Dessa natursandstensdekorationer
tros representera stadens prinser eller högre
tjänstemän.

Offerplatsen
Det lönar sig att klättra upp för den branta stigen,
som tar en halv timme från teatern, för att se
offerplatsen. Stigen, som består av en trappuppgång, var en del av den ursprungliga nabatéiska
processionen. Stigen leder till höjdpunkten, dvs.
offerplatsen, där man hittar ett spektakulärt
berglandskap, men även ett plattat altar. Altaret har
två 7 m höga stenobelisker, som står på 30 m avstånd
från varandra och representerar troligtvis de två
viktigaste nabatéiska gudarna - Dushara och hans
maka Al-Uzza. Offerplatsen är den bäst bevarade
antika heliga platsen av sitt slag, och den erbjuder en
fantastisk utsikt över Petra.
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The Theatre
Urgröpt i offerplatsens bergsfot, finns teaterbygget
med tre rader av sittplatser. Varje rad har sin egen
passage. De sju trappgångarna höjer sig ovanför
amfiteatern, som har plats för ca. 4 000 åskådare.

Urngraven
Denna grav har fått sitt namn från urnan som dekorerar gravens fronton, dvs. triangulära gavel. Graven
byggdes troligtvis kring 70 e.Kr. och har en djup
innergård med kolonner på två sidor. Fasader innefattar även tre begravningskamrar, som på 400-talet
e.Kr. fungerade som en bysantinsk kyrka.

Silkgraven
Norr om Urngraven ligger Silkgraven och dess torn, som
byggdes 500-talet e.Kr. Graven är 10 m bred och 19 m lång.
Graven har fått sitt namn från dess röda sandstensfärg, och
sägs vara en av de mest färggranna gravarna i Petra.

Korinthianska graven
Den Korinthianska graven, som ligger brevid Silkgraven,
byggdes mellan 40 och 70 e.Kr. Fasaden är 27 m bred och 26
m hög. Graven har fyra vattenfat, som hittas på gravens
framsida och sidor. Dessa användes under reningsritualerna.
Det finns fyra rum inne i graven.

Palatsgraven
Norr om den Korinthianska graven ligger Palatsgraven som är
49 m bred och 46 m hög. Lägre delen av graven har 12
dekorerade kolonner och fyra portar. Ovanför ingången vid
tröskeln finns det 18 pelare.
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Sextius Florentinus grav
Denna grav ligger nordöst om Palatsgraven, och har
latinska inristningar. Graven går tillbaka till arabiska
Titus Aninius Sextius Florentinus, som fungerade som
styresman kring 129 e.Kr.
Fasaden innedattar två våningar och är 37 m bred och
9 m hög.

Nymfeet
Nymfeet ligger i början på pelargångens högra sida.
Nymfeet är en allmän källa i halvcirkelform i närhet
av korsningen mellan Wadi Musa och Wadi al-Mataha
och sex nabatéiska kolonner dekorerar dessa fasad.

Pelargången
Gången, även kallad Pelaravenyn, byggdes ursprungligen av nabatéerna och omformades senare av
romarna. Den sex meter breda pelargången återuppbyggdes år 106 f.Kr. Fossilerna, som man stött på i
utgrävningar, tyder på att det fanns en äldre gång vid
sidan om den nuvarandre gången. I slutet av gången
ligger en port, som leder till Qasr al-Bint, Dusharestemplet med den största fasadytan i Petra.

Templet
Det mäktiga tempelkomplexet utgör en av de mest
imponerande arkeologiska och arkitektoniska komponenterna i centrala Petra. Sedan år 1993 har arkeologer från det amerikanska universitetet Brown gjort
utgrävingar på tempelområdet.
Forskningarna utförs med hjälp av Jordaniens
museimyndighet och är under dess beskyddning och
övervakning.
Med sin rödvita utsida, måste templet ha varit en
dramatisk syn i sin ljusröda-röda omgivning.
Templets utvecklade blomsterfriser och stora
bokstäver av akantus och kalksten, samt dess stil
och kvalitet, tyder på att det byggdes på 100-talet
f.Kr. av nabatéerna. Nabatéerna kombinerade sina
traditioner med en klassisk stil.
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Kyrkan
Petras huvudsakliga kyrka är den andra kyrkan som
byggts i Petra, efter att Urngraven omformats till
kyrka år 446 e.Kr. Kyrkans korridorer är 28 m långa.
Byggnadens golv karaktäriseras av mosaik, som
hittas både i den norra och södra gången. I den östra
hallen hittas även marmordekorationer, samt
geometriska och djurbilder av mosaik.
Grafiska element, som representerar de fyra årstiderna och havets och landets gudar hittas på den västra
väggen. Kyrkan har tre absider. Vissa delar av väggarna är 3 m höga. Utsmyckningarna gjordes troligen i
slutet på 400-talet e.Kr, men har till en viss mån
förstörts under bränder och/eller jordbävningar.
Mycket av kyrkans material, så som dörrpostarna och relieferna, var återanvänt från tidigare
monument i Petra. Kyrkans marmorinredning, som har restaurerats, är ett av de mest kompletta
exemplen i området.

Dusharestemplet Qasr Al-Bint
Utgrävningar och restaureringsarbeten påbörjades i
Dusharestemplet Qasr Al-Bint under 50-talet av den
brittiska arkeologiskolan i Jerusalem. Dessa fortsätter ännu idag av Jordaniens museimyndighet. Qasr
al-Bint är slående pga av sin inre och yttre stuckdekoration av gips och marmormjöl. Utsmyckningarna
föreställer kvaderstenserier, reliefpaneler och
växtrullar. En marmorpanel på 70cm hittas på
templets inre vägg. Templet byggdes före vår
tideräkning, och återanvändes av romarna på 100-talet. I slutet av 200-talet plundrades templet, och
senare förstördes templet med avsikt av en brand. År
363 fick templet skador pga en jordbävning.

Klostret
Klostret är 47 m brett och 48 m högt, och byggdes
enligt Khazna-modellen. Här ersattes reflieferna
dock med gluggar för skulpturer. En portik med
kolonner finns utanför fasaden; inuti finns det två
sidobänkar och ett altar. Klostret, som byggdes på
100-talet, användes främst som en mötesplats för
religiösa grupper. Hallen återanvändes senare som
ett kristet kapell, med ingröpta kors på den bakre
väggen, varav byggnadens namn (dayr på arabiska)
härstammar.

64

PETRA
Historiska platser i Petras omgivning
Den neolitiska byn Beidha
Den neolitiska byn Beidha tros ha varit bebodd mellan
7200 – 6500 f.Kr., vilket gör den till en av de första
bosatta byarna i mänsklig historia. 6500 f.Kr.
tros bosättningen ha brunnit upp, men den blev
senare återuppbyggd. Efter sin återuppbyggnad,
dock, var byn bosatt endast under en kort period före
den blev totalt övergiven. Husrester, bl.a. en husvägg
finns kvar ännu idag. Resterna anses vara tecken på
en av de tidigaste övergångarna från nomadliv till
jordbrukssamhälle. Här kan du se exempel på
neolitiskt bostadsbyggande i närheten av Petra (Petra
Archaeological Park).
Byn utgrävdes på 50-60-talet av den brittiska arkeologen Diane Kirkbride och är en av de äldsta bosättningarna i Jordanien. Under den neolitiska perioden,
mellan 8330 och 7000 f.Kr., var Beidha bebodd av jordbrukare och get- och fårherdar.

Siq Al-Barid eller Lilla Petra
Lilla Petra ligger på tio minuters köravstånd från
Petra. Även denna sevärdhet har en smal entrégång,
som liknar Siq men denna är tydligt mindre. Fritt
inträde. Lilla Petra tros ha varit en viktig förort till
Petra, där flera religiösa händelser skett. Bl.a.
dryckens fest (Feast of Drink), nabatéernas kungliga
fest, tros ha hållits här. Det finns också ett
monument med en nabatéisk freskmålning, som
föreställer vinkrukor vilket tyder på att Lilla Petra
varit ett vinodlingsområde. Här hittar man även
tecken på nabatéernas bevattningssystem, med
kanaler, dammar och reservoarer, som bevisar hur
stort det egentligen var eftersom det sträckte sig så
här långt.

Arons grav
Aron, Moses bror, tros ha dött och blivit begraven på
området kring Petra. En moské, byggd på 1300-talet,
med vit kupol har byggts här för att fira minnet av
honom. Moskén hittas på toppen av Arons berg (Jabal
Harun), som är det högsta berget i området på 1350 m
höjd. Moskén fungerar som ett vallfärdsmål för
lokalbefolkningen, och är värd ett besök ifall du har
en extra dag att använda i Petra.
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Vidare saker att göra i Petra
Klättra till Offerplatsen eller Klostret

A HIKE NOT TO MISS

Det är lätt att klättra till Petras offerplats eller
kloster ifall du är i rimligt gott skick. Klättringen
belönas med fantastiska vyer. För att komma till
Offerplatsen, krävs en klättring på 30-40 minuter.
Klättringen till klostret är mer krävande, men belöningen är större då du kan se en av de främsta sevärdheterna i Petra med en 50 m hög fasad. Från klostret
kan du skåda en otrolig vy på Petra och Wadi Araba.

Från Petras kloster till Lilla
Petra

Vandra längs dalarna kring Petra
I de uttorkade flodbäddarna Turkmaniyyeh och
Muaysreh ash-Shargiyyeh norr om Petra hittar du flera
graverade fasader. Fasaden till Turkmaniyyehs grav
sägs ha den längsta inristningen på nabatéiska.

Smaka på den lokala matkonsten
Lokala kvinnor delar gärna med sig sina matlagninskunskaper medan de bjuder på sina kändaste maträtter.
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Efter att du tagit dig till klostret (som
kräver en vandring eftersom klostret
ligger utanför staden Petra och nås från
besökscentret genom att bestiga 730
antika trappsteg), kan du fortsätta till
Lilla Petra istället för att återvända till
besökscentret. Efter att du passerat
klostret, fortsätt mot korsningen, som
du stöter på efter ca. en timme. På
högra sidan hittar du stigen till restaurangerna, som ligger nära klostret,
samt muséet. Till vänster ligger den
norra stigen till Lilla Petra. Det är ca.
6km mellan denna korsning och Lilla
Petra. Vad hittar du i Lilla Petra? Denna
historiska utgrävningsplats fungerade
som en förort till Petra. Vandringsleden
är i sig redan vacker och den ligger
delvis i Siq Al Barid (även kallad för den
svala Siqen), som erbjuder andrum från
hettan.
Bra att veta
• Du måste själv arrangera din
returtransport till Lilla Petra
• Ett GPS navigationssystem eller en
guide rekommenderas då du lämnar
klostret
• Petra ligger 128 km från Akaba

PETRA
Petras muséer
Petras muséer koncentrerar sig på Petras historia och
stadens grundare, dvs. nabatéerna. Muséerna lyfter
även fram områdets geologi. Petras arkeologiska
museum har föremål, som är utgrävda i området och
går tillbaka i tiden till edomiterna, nabatéerna,
romarna och bysanterna.
Muséet, som grundades 1994, innefattar mer än 600
föremål som är presenterade i tre permanenta utställningshallar. Själva muséet ligger 4km från huvudporten
till Petra. I början på mars 2014 bestämde Petras
utvecklings- och turismmyndighet tillsammans med
JICA (The Japan International Cooperation Agency) att
ett nytt modernt museum skulle låta byggas nära
besökscentret.
Detta nya museum kommer att fungera som en
utställningsplats för kulturhistoriska föremål, och
muséet stöder upprätthållandet av Petra som en
arkeologisk utgrävningsplats.

Petras besökscenter
Petras besökscenter innefattar 280 historiska föremål
som går tillbaka i tiden till olika tidsperioder.
Besökscentrets utställning sträcker sig över fem hallar
som introducerar bl.a. Petras historia, nabatéernas liv
och kultur, verktyg och statyer, och arkeologiska
utgrävningar.
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DANA & WADI FEYNAN
Dana-naturreservatet

Dana Biospehere Reserve är Jordaniens näststörsta
naturreservat, som ligger 150 km från Akaba i At
Tafilah. Naturreservatet täcker ett område på 320 m²,
som innefattar spektakulära berglandskap och uttorkade flodbäddar längs med det östafrikanska riftsystemet. Med sanddyner i väst och bergstoppar i öst,
fungerar Dana även som ett hem till en mångfald av
djurarter. Den unika kombinationen av olika naturformer är ovanlig t.o.m. i Jordanien och flera av områdets
djurarter är sällsynta. 700 växtarter, 190 fågerlarter,
37 däggdjursarter och 36 reptilarter har uppmärksammats här. 25 av dessa är utrotningshotade, bl.a.
Sandkatten, Syrianska vargen och Rödfalken. Wadi
Feynans spektakulära landskap i de västra delarna av
naturreservatet har en otrolig historia. Området är ett
av de längst bebodda i mänsklig historia. Endast Petra
har en större betydelse då det gäller mänsklighetens
begynnelse. Dessa två områden utgör de äldsta centrumen i antikvärlden för kopparbrytning. Eftersom det
inte finns något modernt gruvarbete i området, utgör
de även två av de bäst bevarade områdena i världen då
det gäller denna verksamhet.

Al Rummaneh -lägret

Danas gästhem
Detta gästhem är placerat vid kanten av
Wadi Danas klippor och sammanfogar
vardagsarabisk arkitektur med moderna
influenser.
Gästhemmet
erbjuder
hisnande vyer på naturreservatet.
Gästhemmet har nio rum med delade
toaletter.

Lägret ligger vid Jordaniens riftsystem, och är ett
underbart ställe att skåda och uppleva naturreservatet Dana Bipsphere Reserve. Härifrån startar flera
vandringsleder och -turer, och du kan hyra tält här.
Det finns även restauranger och toaletter här.
För vidare information, vänligen kontakta
Tel: +962 (0)3 227 0498/7
Webbplats: www.rscn.org.jo

Feynan Ecolodge är ett idealt ställe att
uppleva Wadi Feynans mångsidighet.
Enligt National Geographic är vandrarhemmet ett av de
25 bästa i världen. Det prisbelönta vandrarhemmet har
26 rum. Ekovänliga Feynan Ecolodge är avskuren från
det nationella elnätet och får så gott som all sin
energi från solen, och natttid belyses vandrarhemmet
endast med ljus och av stjärnor. Här kan du uppleva
unika och autentiska natur-, historie- och kulturupplevelser. Som aktiviteter erbjuds bl.a. vandringar,
kanotturer, bergscykling, stjärnkikande, beduinupplevelser och matlagningskurser.
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För vidare information om Feynan Eco
Lodge och bokningar, vänligen kontakta
Tel: +962 (0)6 464 5580
E-post: reservations.feynan@ecohotels.me
Webbplats: www.ecohotels.me/feynan

SHOBAK & KERAK
Shobak -slottet
Då det kommer till dramatiska platser, finns det
endast ett fåtal som kan utmana Shobak -slottet
eftersom det är det första korstågsslottet som
byggdes i Jordanien och det fortfarande idag står på
sin vaktpost över landskapet. Både mamlukiska och
osmanska härskare i Jordanien har omformat slottet
sedan korstågsstiderna.

Förbered dig själv för ayyubidernas välkomst då du
anländer. Här kan du delta i en underjordisk tunnelutmaning, som tar dig ut ur slottet.

Fullborda ditt besök till Shobak med att övernatta på
Montreal Hotel.
Tel: +962 (0)3 216 5440
E-post: info@montrealhotel.jo
Webbplats: www.montrealhotel.jo

Karak

Den antika kullstaden Kerak nämns i Bibeln. Kerak
ligger på båda sidorna av en karavanrutt, som en gång
förenade Egypten och Syrien. Denna rutt var känd
även för grekerna och romarna. Idag, är Kerak värt
ett besök tack vare sitt mäktiga korstågsslott. Det
byggdes av den franska korsriddaren Balduin I av
Jerusalem år 1142 och togs senare över av den
kurdiska sultanen Saladins armé år 1188.
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Vandringsleden Wadi Ghweir till Feynan
En hisnande vandring som börjar från
Shobak

Denna vandringsled beskrivs som den
mest spektakulära i Jordanien. Du
kommer att vandra genom en uttorkad
flodbädd och en tre kilometer lång Siq,
som är fylld med vatten.
Under vandringen ser du tropiska växter
och djur (grodor och krabbor). Vandringen kräver en hel dag (åtta timmar
eftersom vandringen är 15km lång).
Terrängen är mycket utmanande.
Vandringen slutar vid Feynan Eco Lodge,
som sägs vara en av världens 25 bästa
vandrarhem av National Geographic
Traveler Magazine. Du kan också slå
läger längs med vandringsleden. I
slutet av vandringen, är du vid Feynans
ruiner.

Bra att veta
• Ett GPS -navigationssystem eller en
guide är rekommenderad för denna
vandring
• TVandringen är linjär, vilket betyder
att du måste tänka på transport (det
bästa alternativet är att parkera vid
Feynan och sedan arrangera så att
någon släpper av dig vid vandringsledens början)
• Vandringsledens början ligger ca. 170
km från Akaba. Du kommer att först
vandra mot Shobak -slottet och sedan
staden Mansura (men vänd höger före
du gör entré i staden)
• Det finns några parkeringsplatser vid
Ghuweir, där du kan lämna din bil. Då
rekommenderas det att du lämnar en
lapp vid vindrutan där du berättar att
du är på en vandring (så att polismyndigheten inte blir misstänksam)

Döda havet och dess omgivning

Döda havet
Flyt i Döda havet, världens lägsta plats och mest
salthaltiga sjö. Vattnet är så salt att en simmare utan
problem kan flyta på dess yta.

Herodes den store njöt av Ma’ins varma
källor
2000 år sedan, och idag kan du själv
testa på samma varma och mineralrika
vatten. Det närliggande spat erbjuder
ett urval av behandlingar, bl.a. Döda
havets ler-, massage- och skönhetsbehandlingar.

Al Mujib-naturreservatet
Världens lägsta naturreservat med högt intresse ligger
vid Döda havet och har ett rikt vildliv. Reservatet har
ett framgångsrikt stenbocksuppfödningsprogram som
leds av volontärorganisationen Royal Society for the
Conservation of Nature (RSCN).

Förundra dig över mosaikunderverken i
Madaba
Staden Madaba har en lång historia,
men dess gyllene tid var under den
bysantinska perioden. Missa inte kyrkan
med sitt unika mosaikgolv, som visar
den äldsta kända kartan över bibliska
Palestina.
Fullborda ditt besök till Döda havet med ett besök till
Jesu dopplats (på engelska: Bethany Beyond the
Jordan).
UNESCO deklarerade 2015 dopplatsen i Jordanien som
ett världsarv. Här finns även rikligt av bysantinsk
arkeologi, bl.a. dopbassänger, kyrkor och kloster med
mosaikgolv. Det är möjligt att anordna dop på dopplatsen.

Berget Nebo ligger endast nio kilometer
från Madaba. Berget omtalas i den 5:e
Moseboken, där det sägs att Nebo var
det berg från vilket Moses fick se
Kaanans land och där han dog. Kyrkan
på berget Nebo (på engelska: Moses
Memorial Church) med sitt fina mosaikgolv är värt ett besök. Vyerna till Döda
havet, Jerusalem och Jeriko är även
gripande.
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Bra att veta

Resa i Akaba

Grundläggande arabiska

I Akaba finns det ett överflöd av luftkonditionerade
taxibilar.
Minibussar – Minibussar är bra för närliggande områden.
Hyrbilar – Akaba har flera hyrbilsaktörer.

Språk
Arabiska är det officiella språket och engelska talas i
stor utsträckning.

Klimat
Akabas klimat är varmt och torrt året runt. Den högsta
temperaturen är i medeltal 20 (vinter) - 38 (sommar)
grader.

Affärstid

De flesta ämbetsverken håller öppet mellan söndag
och torsdag kl. 8-15.
De flesta affärerna och växlingskontoren håller öppet
kl. 8-22.

Hälsa & sjukhus

Akaba har flera välutrustade apotek, och farmaceuterna talar vanligtvis bra engelska. Akaba har tre
moderna, välutrustade sjukhus:
Aqaba Modern Hospital +962 (0)3 201 6677/201 6688
Islamic
Hospital
+962
(0)3
201
8444
Princess Hashim Bin Abdullah II Hospital +962 (0)3
2092030

Klädkod
Akaba är en semesterort så klädkoden är ledig, men
avslöjande baddräkter och annan beklädnad bör
användas endast på stranden.

Valuta och valutaväxling

Valuta kan lätt växlas på banker eller på växlingskontor. Kursen för Jordaniens valuta, dinar, är bestämd US$ 1.4 till JD1. 1 Dinar (JOD) blir 11.88 Kronor (SEK). 1
Dinar = 100 piaster / qirsh = 1000 fils. Bankerna håller
öppet mellan söndag och torsdag kl. 8.30-15.
Växlingskontor håller vanligtvis öppet hela dagen. De
vanligaste kreditkorten är accepterade i stor
utsträckning.

Drickspengar
Många restauranger lägger till en expeditionsavgift på
10%, men en liten drickpeng är bra att ge ifall du
upplever att du fått god service. Det hörs också till att
ge drickspengar till piccolon och annan hjälpsam
hotellpersonal.
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Hej – marhaba
Var vänlig – law samaht
Tack – shukran
Varsågod – afwan
Hur mår du (till en man/kvinna) –
keefak/keefik
Vad är ditt namn (till en man/kvinna) –
shu ismak/shu ismik
Mitt namn är – ismi
Strunt i det – malish
Ursäkta – afwan
Var – wayn
Hur mycket – adesh
Har ni – andak
Vänster – shmal
Höger – yamin
Rakt fram – dughri
Siffror
Noll – sifr
Ett – wahad
Två – ithnayn
Tre – thalatheh
Fyra – arbaa
Fem – khamseh
Sex – sitteh
Sju – sabaa
Åtta – thamanyeh
Nio – tisaa
Tio – ashra
Tjugo – eshreen
Trettio – thalatheen
Fyrtio – arbaeen
Femtio – khamseen
Hundra – miyyeh

