
Her bor du:
Akaba har størst utvalg av bosteder,  
fra flere store femstjerners hoteller med 
privat sandstrand til enkle byhoteller  
midt i sentrum. Av byhotellene kan lille  
My Hotel anbefales. Det har basseng  
og poolbar og er sentrumsnært.

Tjue minutter sør for Akaba ligger det 
nyere og mer eksklusive badestedet, Tala Bay.  
Her er det kun store, elegante feriehoteller. 
Strendene er lange, mens stedet generelt 
ikke har mye annet å by på. Radisson Blu 
Tala Bay Resort er familievennlig og med 
en hyggelig atmosfære, også for venninner  
på tur. 

Ved Dødehavet anbefales Mövenpick 
Resort & Spa Dead Sea. Det anerkjente 
reisemagasinet Condé Nast Traveller (www.
cntraveller.com) kåret hotellets spa, Zara Spa, 
til det beste spaet i Midtøsten i år. Dette er 
tredje året magasinleserne kårer Zara Spa.

REISE Cosmo helg

Nyt solen
Det ble få soltimer i går,  
så gjør som dag en: 

 

Utforsk korallrevene
Etter flyturen på omkring seks timer, er tanken på å tilbringe de neste 
timene på solmadrassen den mest forlokkende. Hvis du allerede bor på 
en resort i Tala Bay, er det bare å stikke beina i sandalene, ta på et skjørt 
over bikinien og stige ut i finværet. For deg som reiser uspesifisert, og 
også vil oppleve strand i tillegg til byhotellenes bassenger, kan det være 
greit å ta turen hit. Her er også Akabas beste sted for snorkling. Ta en tur 
med glassbunnbåt eller lei snorkleutstyr og utforsk korallrevene i Aqaba 
Marine Park. På de syv kilometerne langs kysten sør for byen ligger også 
de lengste og beste strendene, helt hotellfrie.

Sol deg!

Unn deg massasje
I dag er det også deilig å ta livet med ro. Sol 
deg og slapp av! Unn deg en massasjetime på 
hotellet til rundt 300 kroner. Husk å bestille 
time en dag i forveien, da de fort blir fylt opp.

Eller få deg en riktig spaopplevelse på Janna, et 
elegant velvære- og skjønnhetssenter i sentrum. 
For cirka 165 kroner får du en times aromatisk 
massasje, og stedet er kun for kvinner. Möven-
pick-hotellet i sentrum har også rykte på seg for 
å ha et bra spa. Det samme gjelder for Zara Spa 
på hotellkjedens hotell ved Dødehavet, som i år 
fikk en prestisjetung spapris.
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Billig  luksus Eksotiske 

Akaba i Jordan har akkurat det du trenger av sol og sommer 
... og enda litt til. Nemlig god mat, billig gull og herlige 
ansiktsmasker med leire fra Dødehavet. Unn deg en uke med 
rolig strandliv og kulturelle opplevelser.
Tekst: Guri Haram

Jordan

Dag 1

Dag 4

Dag 2

Mens du nyter en paraplydrink i strandstolen på 
stranden i Tala Bay like utenfor Akaba, kan du 
kikke ut over Rødehavet og helt fram til Egypt 
og Israel, eller Saudi-Arabia. I tillegg grenser 
Jordan til landene Syria og Irak. 

Fra Akaba, Jordans eneste havn, er mulighe-
tene for spennende utflukter mange. Her kan 

du ta en dagstur til byer som Eilat i Israel, eller 
se den forhistoriske steinbyen Petra på nært 
hold. Du kan besøke ørkenen Wadi Rum eller 
oppleve Dødehavet. 

Men best av alt, i Akaba kan du sole deg, snor-
kle og nyte late dager ispedd litt shopping. 
Akaba har nemlig 360 dager med solskinn i året!

Gå på shopping
Ja, i dag orker du å røre mer på deg. Hva med å starte dagen med en tur på surfebrettet? 
Deretter kan du ta deg en tur til sentrum på shopping. Overalt i Jordan får du kjøpt leire-
masker og andre produkter med leire fra Dødehavet. Det mest populære merket heter 
«Rivage». Al-Meelad Bazar ved Cairo Amman Bank har et godt utvalg og god service. 
Glem ikke å kjøpe med deg krydder. En bra butikk å handle hos er den koselige, bestefar-
aktige Hamdi Omarri. Spør etter ham, for han er en kjent skikkelse i Akabas bybilde. 
Spør ham om å få kjøpe safranen han har under disken, for den er av aller beste kvalitet,  
i motsetning til den som ligger framme blant de andre krydderne. 

Får du tid, ta turen til Aqaba City Center for enda mer shopping. Her finner du flere 
hippe merker til taxfreepris. Og det går gratis buss til og fra hotellet! I sentrum finner  
du mange smykkebutikker, både sølvsmykker laget av beduiner og mer moderne varianter,  
ofte med glitrende steiner. I Tala Bay kan du gjøre et godt kjøp hos Elias i butikken hans i havne-
porten, Elias store. Gull i Jordan er billig, og prisen går på vekt. Pruting er selvfølgelig lov! 

Dag 3

Dette shopper du:
Krydder, leireprodukter fra Dødehavet, gull, koke- 
bok om jordansk matlaging, ingredienser fra  
supermarkedet, sjal, tøybukser fra butikken ved inn- 
gangen til Petra, lokal vin, arabisk-engelsk-ordbok, puter,  
lamper og lignende til interiør, vannpipe og frukttobakk. 

Zara Spa, kåret 
til Midtøstens 
beste spa i 
2011.
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Besøk Petra
Du kan velge minibuss fra politistasjonen til 40 kroner, 
eller ta egen taxi. Taxi koster cirka 560 kroner for tur- 
retur (turoperatørens alternativ koster litt mer). Taxi-
sjåføren henter dere til avtalt tid, for eksempel kl. ti om 
morgenen. Petra er en arkitektonisk, interessant steinby, 
som blant annet har vært brukt under innspillingen av 
filmen Indiana Jones og det siste korstog. Husk for all del 
fotoapparatet på denne utflukten! 

Det er greit å vite at inngangen for vestlige har økt  
drastisk de siste årene, og koster nå 400 kroner. Hvis du 
får tid, kan du også ta bussen (kr 50) til Wadi Rum, men 
hør med hotellet ditt dagen i forveien, for det er bare 
plass til 27 personer. Du kan også ta en taxi for å se Wadi 
Rum. Velg de gule taxiene, ikke de grønne som er dyrere. 
Turen skal koste cirka 280 kroner. 

Hvis du ikke velger en ørkentur, men kommer hjem ved 
middagstider, så spis godt (en ny runde med Sayyadieh?). 
Dette er din siste kveld før du skal hjem, så ikke glem  
å pakke kofferten. Du vil jo ha tid til å sole deg i morgen.

Cosmo helg

Tala Bay

Her spiser du:
I tusener av år har Midtøsten spilt en viktig rolle i handelen mellom øst  
og vest. Kjøkkenet har latt seg utvikle i dette krysningspunktet – og i Jordan får 
smaksløkene vann å løpe i. Kjøp for eksempel en arabisk frokost eller en varm-
rett til lunsj på deling med en venninne hos Ali Baba i Raghadan Street. 

Disse middagsrettene bør du også prøve: Mansaf (den nasjonale  
retten som er kokt lam servert på ris, drysset med pinjekjerner og toppet 
med tørket yoghurtsaus), Shawerma (laget av kylling og lam) og den knall-
gode fiskeretten Sayyadieh (unikt for Akaba, og er en krydret fisk på  
en seng med ris og pinjekjerner på toppen). En god Sayyadieh får du hos 
Platters i Tala Bay. Du kan også prøve en hos Floka i An Nahda Street  
i sentrum.

Ønsker du ikke å være så lokal, spis kinesisk hos Formosa (i bakgården 
til McDonalds). Det beste stedet for å ta en øl. er på den engelske puben 
ved siden av.

Slik kommer du deg dit 
… og rundt i Jordan
Jordan regnes som et trygt reisemål, mens nabolandene er 
kjent for å ha et heller hett politisk klima. For å komme deg 
til Akaba fra Norge, er Apollo eneste selskap med charter-
reiser. Du kan velge bosteder i Akaba/Tala Bay og ved 
Dødehavet. Det er mulig å kombinere de to destinasjonene 
eller en av selskapets rundreiser. 

Reiser du spesifisert ligger prisen på omkring 3800 kroner 
for en uke i dobbeltrom med frokost, gjerne på et fem- 
stjerners hotell. Uspesifisert er cirka halvparten av kostna-
den, men uten måltider. For å sikre deg hotell med egen 
strand, bør du velge det første alternativet. 

Vil du ha vann og strand, kan det være lurt å velge et 
hotell i området Tala Bay. Velger du uspesifisert havner du 
mest sannsynlig i Akaba by. Fra hotell i Tala Bay går det ofte  
gratis minibuss til og fra sentrum. De kjører og henter  
også fra flyplassen, King Hussein International Airport.  
For å komme deg rundt ellers tar du taxi. 

Ta livet med ro
Nå er det deilig å vende tilbake 
til strandsonen igjen. Ørkenen 
var en opplevelse, men også noe 
kald. Planlegg heller en ny eks-
kursjon i morgen. Ta livet med 
ro, og prøv ut en ansiktsmaske 
på hotellrommet på kvelden  
og se litt på arabiske MTV for 
den riktige stemningen.

Tips! 
VElG EN SjåFøR  

SOM ER GOD i ENGElSk 

HViS DU SkAl På  

lANGTUR. DA FåR  

DU REiSEFORklARiN-

GER UNDERVEiS.

Opplev ørkenen
Nå er det på tide å slappe av litt i solsengen igjen. 
Men på ettermiddagen bør du ta en ekskursjon  
til ørkenen, Wadi Rum, for å se på solnedgangen.  
Et fantastisk skue! Kjøreturen fra Akaba er på  
i underkant av en time, og det finnes flere tur- 
operatører som arrangerer turer hit. Eller du kan 
reise med minibuss (25 kroner, nær Akabas politi-
stasjon), taxi (160 kroner) eller privat. 

Forsøk å få møte «ørkenulven» Audh Al- 
Hasanat, som driver egen camp (a.deserwolf@
gmail.com, mobil: 00962777244605). Han vil ta  
dere med på en uforglemmelig kjøretur i jeepen 
hans! Sammen med sin beduinvenn Gamal Aboduby,  
tilbereder han mat i teltet, synger tradisjonelle  
sanger og tilbyr hyggelig oppvartning med var-
mende te under ørkenens måne og stjernelys.  
Husk å ha med ekstra klær, for det blir kaldt når 
solen går ned.

Fakta om 
Jordan  
og Akaba
Jordan har 6,3 millioner innbyggere, 
og godt over halvparten av befolknin-
gen er palestinere, mens de reste-
rende er jordanere. Akaba by har 
omkring 100 000 innbyggere. 
Bortimot 80 prosent av Jordan er 
ørken. Jordan har religionsfrihet, men 
90 prosent er muslimer. De viser 
åpenhet for vestlige skikker. 
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Dag 6

Dag 8

Dag 7

Få siste rest med sol
I går ble det lite solskinn, men mye kultur. I dag må du 
nyte solen så mye du kan før hjemreisen. 

God hjemreise!

Dronning Rania:
Jordan har vært uavhengig kongedømme siden 
1946. I dag er det kong Abdullah II som regjerer. 
Han er gift med vakre Rania, og sammen har de 
fire barn. Dronning Rania er kjent for sitt arbeid 
for barns og kvinners rettigheter. Hun er interna-
sjonal Unicef-ambassadør for barns utdanning,  
og ble i 2009 rangert som den 76. mektigste  
kvinnen i verden av Forbes Magazine.

Dag 5


