Te med beduiner
og badetur i burka
Jordans eneste havneby har 80.000 innbyggere, omtrent som Kristiansand. Der stopper også likheten.
Tekst: Mai Linn Opseth Tronstad

Med ørkenklima har Jordans sørlige badeperle
Akaba en varm vinter og en enda varmere sommer.
Da er det godt å kunne ta seg en dukkert i Rødehavet. Men før du gjør det, må du ha kunnskap om
hva du kan kle av deg – og hvor. På enkelte strender kan du glemme å hoppe i havet med mindre du
har en burka i kofferten. Vil du bade i bikini, velger
du en såkalt public beach (offentlig strand). Her
må du regne med mange blikk og få turister. En del
vestlige foretrekker i stedet resort-hotellene, hvor
du kan betale deg til luksus. Da forsvinner også en
del av sjarmen.

SAMLINGSPUNKT: På dagtid finner du både snorkleutstyr og instruktør på den offentlige stranden. Korallrevene her er absolutt verdt å oppleve. Når solen har
gått ned samles lokalbefolkningen til sosialt samvær på
stranden. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad
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Vi sjekker innpå Darna Village Beach Hostel,

12 km sør for Akaba sentrum. Her finnes en bikinivennlig strand like ved korallrevene i det som
kalles The Japanese Garden, etter sigende et av de
beste snorkle- og dykkesteder i Rødehavet. Utstyr
og instruktør kan leies for en billig penge. Det salte havet løfter deg høyt i vannet. Vil du flyte enda
høyere, er Dødehavet bare en dagstur unna.
Selv om den heldekkende badedrakten burkini
selges i flere butikker, bader de lokale kvinnene i
burka. Menn nøyer seg med badeshorts. Om det
er få vestlige turister på de offentlige strendene,
er det desto flere ved resort-hotellene. Her kan du
betale deg inn til private strender for noen hundre

norske kroner. Husk pass, sikkerhetskontrollen
inn til luksusen er en flyplass verdig. Før du når
havet, passerer du det ene bassenget etter det andre. Kelnere står klare for å bistå deg med en Gin
& Tonic, noe du ikke får ved muslimske overnattingssteder som Darna. (Et imponerende godt alkoholfritt øl, selger de dog). På resort-hotellene
nyter du din luksus til norske priser, blant nordmenn og andre vestlige. Så får du heller spørre deg
om det er verdt det, og om komfort eller opplevelsen av en annen kultur er viktigst for deg. Kulturopplevelsene foregår gjerne i en os av sigarettrøyk,
og på stranden ligger stumpene jevnt fordelt. I
Akaba røyker servitøren mens han vasker bordet

REN MEDITASJON: Rød ørkensand, stjernehimmel,
fullmåne og en øredøvende stillhet, alt smakssatt av
nydelig te, er det mest minnerike øyeblikket fra turen til
Jordan. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

ØRKENKAPTEIN: Hvem skulle tro at en kopi av Captain Sparrow skulle dukke opp i Petra? Det var nok ikke
Johnny Depp, men navnet ble hørt hvisket rundt oss i
det han red forbi. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad
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BANDITTER OG INDIANA JONES: Det første synet
som møter deg innenfor Petra er skattkammeret. I Al
Khazneh skal både banditter og røvere ha gjemt skattene sine, derav kallenavnet. Det var også her Indiana
Jones fant den hellige gral i filmens verden.
Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

SELVHJULPEN: I Petra er det mange varmegrader
og mye gåing, også for kamelene. Tilbyr du dem noe
så fristende som en leskedrikk, forsyner de gjerne seg
selv. Og er du heldig, får du et kyss som takk.
Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

UNDERVERK: Etter å ha gått kilometervis mellom smale fjell, får vi et glimt av oldtidsbyen. Allerede nå aner vi
ferskenfargen som går igjen i Petra. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

EN BY AV STEIN: I Petra kan du klatre deg opp til huler
og souvenirselgere. Ikke glem å drikke, her er det fort
gjort å bli varm i trøya og tørr i munnen.
Foto: Mai Linn Opseth Tronstad
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LOKALE LIVSNYTERE: Av med skoa, fram med cola
og tenn vannpipen. Slik kan solnedgangen nytes fra en
offentlig strand i Akaba, med utsikt til Egypt.

BURKA PÅ STRANDEN: Mens mennene nøyet seg
med shorts, satt kvinnene i burka på stranden.
Innimellom tok de seg også et bad i den sorte drakten.
Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

HERREMÅLTID: Etter en lang dag i Petra og Wadi Rum,
fikk Martha Steensnæs (bak f.v.), Nancy Paulsen og Mai
Linn Tronstad servert turens beste måltid i beduinteltet.
Kyllingen og potetene hadde blitt tilberedet i timevis
under ørkensanden. Etterpå ble det levende musikk,
magedans og overnatting i teltet. Foto: Zidane

BEDUINCAMP: Zidane har parkert flokken hjemme hos sin fetter, som er opptatt med å lage mat. Nancy Paulsen (f.v.) og Martha Steensnæs fordøyer dagens inntrykk, like før
den røde sanden blir omgitt av mørke. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

ditt, og drosjesjåføren mens han kjører deg, alltid
med arabisk musikk fra høyttalerne. En del av den
jordanske sjarm.
Etter å ha sett solen forsvinne i havet over en

sen middag, anbefales en spasertur langs den offentlige stranden. Yngleplassen for snorkling og
bading blir slett ikke folketom i de sene timer.
Her sitter de lokale i grupper og griller, synger og
drikker alkoholfritt øl med tilsatte smaker. Noen
røyker vannpipe med frukttobakk, som også kan
fås på hotellet. Er ikke dette noe for deg, er teen
et vidunderlig alternativ, eller en kopp sterk, arabisk kaffe. Maten i Akaba er varierende. Spør de
ansatte på hotellet om råd, i stedet for å havne på
typiske turistrestauranter. Og velger du mat fra
et av mange gatekjøkken i sentrum, risikerer du
å bruke lenger tid enn du hadde tenkt. Her blir
du gjerne invitert bak disken for å lære hvordan
maten lages. I de overfylte butikkene, som selger
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alt fra trommer av kamelskinn til krem som lysner
huden, blir du ganske sikkert tilbudt vannpipe og
te. Folk er imøtekommende og vennlige i Jordans
havneby, og med folk mener vi stort sett menn. Det
er få kvinner å se i gatene om kvelden.
På flere gatehjørner sitter fotballinteresserte gutter og menn samlet foran utendørs fjernsynsapparater. I et annet smug går en mann med en død geit
på ryggen, mens selgere av magedansbelter står
hardt på fastsatt pris. Du kan prute, men ikke for
langt ned. Produkter det kan lønne seg å ta en titt
på, er kaffe, te, nøtter, krydder og elektriske produkter. Det er lett å gjøre seg forstått på engelsk,
og lett å få kontakt. Heller ikke bykjernen syder
over av turister, noe som føles befriende. Både veinett og hoteller bygges ivrig opp for å møte turismen, men foreløpig er vi ganske alene. Ønsker du
en ferie med varme, ørken, snorkling og dykking,
uten turister på hvert et hjørne, kan Akaba derfor
være et spennende alternativ.
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I Akaba ligger store opplevelser en kjøretur unna.

Bestill en guide gjennom hotellet, og se verdens
vakreste ørken og et av verdens sju nye underverk
på en og samme dag. Sistnevnte, oldtidsbyen Petra, er en opplevelse vanskelig å sammenligne med
noe annet. Etter å ha gått flere kilometer gjennom
smale fjellganger, åpenbarer det seg en stor, åpen
plass med et yrende folkeliv. Det første du får øye
på er Al Khazneh, også kalt skattkammeret. Legenden om banditter og røvere som gjemte skattene sine i steinurner inne i kammeret, begrunner
kallenavnet. Byen er kjent for fasadene og hulene
som er hugd ut direkte fra fjell og store klippeblokker. Du husker kanskje at Harrison Ford fant den
hellige gral i Petras skattkammer? Deler av «Indiana Jones and the last Crusade» ble nemlig spilt
inn i den lyserosa byen.
Etter Petra følger Wadi Rum, også dette location
for filmklassikere som «Lawrence of Arabia» fra
1962. Ørkenen kalles månedalen på grunn av det

SPIS LOKALT: Hotellbetjeningen hjelper gjerne med
bestilling av guide, drosje, tips og råd. Spør dem hvor
du kan spise god, lokal mat, i stedet for å havne på
turiststeder. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

VEIVISER: Fjellene du ser i Wadi Rum har du neppe
sett maken til. Zidane viser vei. Vi er klare for å se solnedgang i ørkenen. Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

MYE AV ALT: En kveld i sentrum av Akaba er som det
motsatte av en kveld i ørkenen. I byen blir du omgitt av
lyder, fargerike butikker, grønnsaksboder og slaktede dyr. Varer du kan se spesielt etter er elektriske
produkter, nøtter, te, kaffe og krydder. Eller hva med et
magedansbelte med klingende mynter?
Foto: Mai Linn Opseth Tronstad

NATURENS BRO: Under en kjøretur i Wadi Rum, opplever du de merkeligste steinformasjoner. Her tar Mai Linn Opseth Tronstad (f.v.), Martha Steensnæs og Nancy Paulsen
seg en hvil under naturens egen bro. Foto: Zidane

utenomjordiske landskapet. 720 kvadratkilometer
med rød sand og fantastiske fjellformasjoner ligger foran oss. Flere beduincamper tilbyr overnatting under stjernehimmelen, men vi nøyer oss med
en sen ettermiddag. Vår guide Zidane tar oss med
inn i månedalen med firehjulstrekker og en solid
dose humor. Å sitte på et fjell og se solen gå ned er
fint. Enda vakrere blir det å beundre en gigantisk
måne står opp bak fjellene. Under den praktfulle
fullmånen blir vi servert te, som inntas i den totale stillheten vi ikke visste vi savnet. Og etter en
ridetur på kamel, spiser vi en lekker middag som
har kokt i timesvis under den røde sanden. Ørkenen gjør inntrykk, og savnes allerede i det vi kjører
ut av den. Av alle opplevelsene i Akaba, står Wadi
Rum som den aller beste. Neste gang skal vi oppleve soloppgangen.
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■■Reisemåte: Apollo tilbyr pakkereiser med fly tur/retur
Oslo-Akaba + 7 netter på hotell. Priser fra 3.998 - 7.598
kroner, alt etter hvilken standard du ønsker.
■■Nærmeste flyplass: King Hussein International
Airport, omtrent 25 minutters kjøring fra bykjernen.
Drosjer er rimelig og tilgjengelig i hele Akaba.
■■Hotell/leilighet: Overnattingsmuligheter i alle
prisklasser. Vi anbefaler å bo ved sjøen fremfor å bo i
bykjernen.
■■Dagsturer: Både Petra (et av verdens nye sju underverk), Dødehavet og Wadi Rum, som sies å være
verdens vakreste ørken, ligger få timers kjøretur unna.
■■Klima: Aqaba har ørkenklima med en varm vinter og en
het, tørr sommer.

Illustrasjon: Jan Grytting
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