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ON TOP
Orașul cu acoperișuri bej cât vezi cu 
ochii este ușor de atins în circa patru 
ore din orice parte a Iordaniei te-ai afla 
și concentrează cam jumătate din populația 
țării. Principalul punct de atracție 
culturală îl reprezintă citadela Rabbath-
Ammon, cu artefacte din perioada romană, cea 
bizantină și cea islamică timpurie, dar de 
unde poți avea și o panoramă spectaculoasă 
a întregii Capitale iordaniene. Pregătește-
te pentru aglomerație, pentru un centru 
vechi unde fiecare dinar se negociază la 
sânge, pentru nenumărate portrete ale 
familiei regale (dar afișate, cum mai rar se 
întâmplă, din afecțiune sinceră a poporului 
față de Regele Abdullah al II-lea și Regina 
Rania, nu din cult al personalității) dar și 
pentru cancan-uri locale savuroase, precum 
polițistul de 80 de ani de pe Bulevardul 
Regele Hussein care, în momentele de maxim 
trafic, își face apariția - spre hazul 
general - pentru a „negocia“ cu fiecare șofer 
în parte mai multă toleranță față de ceilalți 
participanți la trafic.

După o lungă perioadă de timp în 
care Israelul și Iordania și-au disputat 
intens locația geografică a locului 
de botez al Lui Iisus Hristos de către 
Sfântul Ioan Botezătorul, țara care își 
datorează și numele râului Iordan a 
învins, ca urmare a unui lung șirag de 
dovezi istorice: în urma excavațiilor, 
s-au descoperit fundații de biserici 
străvechi, construite în jurul locului 
de închinăciune, dar și locul efectiv pe 
care Sfântul Ioan Botezătorul îl folosea 
pentru botezul credincioșilor (și din 
care se ivesc, din apă, câțiva bolovani 
pătrățoși care descriu o cruce). În plus, 
referința biblică la „Bethania de dincolo 
de râul Iordan“ indică spre localitatea 
iordaniană Bethania. Religios sau nu, 
însă, locul botezului este o experiență 
unică, demnă de avut într-o viață: pe 
lângă liniștea incredibilă care te învăluie 
după ce străbați un traseu șerpuit de 
liane și stufăriș, limba de apă disputată 
de Israel și Iordania este împărțită cu 
balize miniaturale de culoare roșie și 
galbenă, fiecare țară disputându-și 
drastic cele câteva palme de apă.
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Este un traseu inițiatic în sine, presărat cu nenumărate referințe biblice, inclusiv 
statuia soției lui Lot, care - conform Vechiului Testament - a fost preschimbată în 
stană de piatră fiindcă a încălcat porunca Lui Dumnezeu de a nu privi înapoi când 
se îndepărtează de orașele Sodoma și Gomora (al cărui loc se află, spun localnicii, 
dedesubtul unei întinderi imense de sare, pe care o observi cu ochiul liber la 
câteva sute de metri de statuia cu pricina). Dincolo de religie, Marea Moartă este o 
experiență de avut într-o viață: se află la cea mai joasă altitudine din lume, 429 de 
metri sub nivelul mării, are cea mai mare concentrație de sare dintre toate lacurile 
de pe glob, iar beneficiile pentru piele (mai ales pentru cei care suferă de diferite 
afecțiuni) au fost recunoscute de-a lungul vremii ca fiind absolut spectaculoase. 

Singurul oraș cu ieșire la mare al Iordaniei, Aqaba, reprezintă o perlă a 
turismului iordanian, justificând mândria colectivă și prin faptul că este 
făcută sută la sută de mâna omului. Mai precis, după semnarea tratatului de pace 
cu Israelul, în 1994, actualul rege Abdullah al II-lea a decis să transforme 
vechiul orășel Aqaba (obținut de la Arabia Saudită, printr-un schimb de suprafață 
terestră contra suprafață de ape teritoriale) într-o stațiune turistică modernă. 
A dărâmat toate casele vechi, iar în locul lor a construit hoteluri noi, atrăgând 
unele dintre lanțurile hoteliere de top din lume. Rezultatul: o stațiune 
înconjurată de munți care par să-și schimbe nuanța în funcție de momentul zilei, 
care are ieșire la Marea Roșie și de pe țărmurile căreia se pot admira patru 
țări: Iordania, Israelul (cu stațiunea-soră, Eilat), Arabia Saudită și respectiv 
Egiptul, ale cărui hoteluri se ivesc în zare în zilele senine. 

Celebrul Lawrence al Arabiei o numea „Valea Lunii“, iar chipul 
său încă se află sculptat pe o stâncă din imensa întindere de 
nisip Wadi Rum, locul în care eroul, pe numele său adevărat 
T.E.Lawrence, a avut tabăra în timpul Revoltei Arabe împotriva 
otomanilor, în Primul Război Mondial. Tărâm al beduinilor, 
Wadi Rum este un labirint de monoliți de stâncă ce ating și 
înălțimi de 1.750 de metri și reprezintă locul ideal pentru un 
safari cu mașini de teren. Pregătește-te pentru adrenalină, 
curbe cu viteză maximă luate în vârful dunelor de nisip și, ca 
final apoteotic, un apus de soare în deșert. Pentru cei care 
își doresc o experiență tradițională în adevăratul sens al 
cuvântului, există camping-uri unde poți experimenta, pentru 
o noapte, adevărata viață de beduin. ForbesLife a petrecut o 
noapte în deșertul Wadi Rum, bedouin-style, cu tot cu mâncare 
tradițională, dansuri iordaniene Dabkeh și somn într-un cort 
tradițional, iar verdictul este simplu: nu te aștepta la cinci 
stele, dar așteaptă-te la o aventură de neuitat.
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Străvechi tărâm biblic, regatul Iordaniei este un reper de stabilitate și un mix cultural inedit. Iată cinci 

propuneri pentru o experiență iordaniană memorabilă. text & foto: Diana-Florina Cosmin




