Vijftien daagse rondreis door Egypte
Caïro - Nijlcruise tussen Luxor en Aswan - Aswan – Luxor - Caïro
Dag 1 – zondag
Rechtstreekse vlucht Amsterdam – Caïro. Bij aankomst ontvangst door de lokale
medewerker van Djed Reizen, die tevens de visa zal regelen. Hierna transfer naar
het hotel.
Dag 2 – maandag
Een bezoek aan de drie piramiden in de woestijn bij Gizeh, die met de Sfinx tot
de bekendste monumenten van Egypte behoren. Daarna staat Sakkara, de
begraafplaats van de oude hoofdstad Memphis, op het programma. Naast de vele
graven, mastaba’s genaamd, staat hier onder andere de trappiramide van farao
Djoser.
Dag 3 – dinsdag
In de vroege ochtend per bus naar Dahshour. Na een bezoek aan de rode piramide,
de knikpiramide, de piramide van Amenemhat I en de piramide van Sesostris.
Verder door naar Meidom voor een bezoek aan de piramide van Hoeni (de valse
piramide) en aan de particuliere mastaba’s van prins Rahotep, en van Nefermaat.
Deze piramiden en mastaba’s, zijn veel minder bekend dan de piramiden van Gizeh
en Sakkara. Het is hier dan ook een stuk minder 'toeristisch'.
Dag 4 – woensdag
’s Ochtends een uitgebreid bezoek aan het Egyptisch museum waar ruim 120.000
objecten worden tentoongesteld. ’s Middags naar het oude, islamitische Caïro met
een bezoek aan de beroemde citadel, de Sultan Hassan moskee en de Khan al
Khalili bazaar, een van de grootste van het Midden-Oosten. Zwerven door de
smalle steegjes van deze bazaar is de manier om kennis te maken met het
intrigerende straatleven. Dorst gekregen? Dan op naar El Fishawy, het oudste
theehuis van Caïro. Hierna transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar
Luxor, bij aankomst transfer naar het cruiseschip voor een 4-daagse cruise
tussen Luxor en Aswan. Eerste overnachting aan boord.
Dag 5 – donderdag
Met een paard en koetsje naar Karnak. Dit gigantische tempelcomplex werd in een
periode van 1500 jaar gebouwd. Het is een ware tempelstad die naast de
hoofdtempel van de god Amon-re talloze andere tempels omvat. De enorme zuilenhal
van de tempel is absoluut indrukwekkend. Het tempelcomplex van Karnak werd
vroeger door een sfinxenallee verbonden met de Luxor-tempel. Momenteel is men
bezig met het herstel van deze allee. ’s Avonds lopend naar de tempel van Luxor
voor een bezoek aan een van de best bewaard gebleven tepelcomplexen uit de
Egyptische oudheid. ’s Avonds baadt de tempel in het licht. Vanwege de
mysterieuze lichtval is dit tijdstip van de dag uitstekend geschikt voor een
bezoek. Tweede overnachting aan boord.
Dag 6 & 7 – vrijdag en zaterdag
Stroomopwaarts varen tussen Luxor en Aswan. Onderweg wordt aangelegd in Edfu en
Kom-Ombo. In Edfu een excursie per koetsje naar de tempel van Horus. In Kom-Ombo
wordt een bezoek gebracht aan de dubbeltempel van Sobek en Haroeris. Het eerste
deel van deze tempel is gewijd aan Sobek, de god van de vruchtbaarheid, met zijn
krokodillenkop. Het tweede deel aan Horus de Grote, god van de oorlog,
herkenbaar aan zijn valkenkop. Beide overnachtingen aan boord.
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Dag 8 – zondag
In Aswan transfer van het cruiseschip naar het hotel. In de middag zeilen met
een felukka, wat in Aswan een waar genoegen is. De Nijl stroomt hier schitterend
tussen rotsen en eilandjes. De botanische tuin op Kitchener-eiland die wordt
bezocht staat vol allerlei Afrikaanse bomen, struiken en bloemen. Ook bij
Elefantine-eiland wordt aangelegd waar een wandeling door een van de Nubische
dorpen kan worden gemaakt. Daarna een bezoek aan de graven van de edelen. Er kan
een kameeltocht door de woestijn op de Westoever naar het Simeons-klooster
worden gemaakt (optioneel). Het klooster dateert uit de 10de eeuw. Er is weinig
van overgebleven, maar het is zeker de moeite van een bezoek waard.
Dag 9 – maandag
In de vroege ochtend per bus naar de tempels van Abu Simbel (circa 3 uur
rijden). De grote tempel van Ramses II is uit de rots gezaagd, 65 meter omhoog
gebracht en in volle luister weder opgebouwd. De indrukwekkende façade van de
grote tempel toont de persoonsverheerlijking van Ramses II. In het diepe
binnenwerk dat in de rots is uitgehakt zijn de wanden voorzien van scènes
waarbij Ramses in gezelschap verkeert van de goden. De tweede tempel van Abu
Simbel is gewijd aan Hathour. Hier zijn vooral scènes te bewonderen met als
voornaamste persoon de echtgenote van Ramses. Na het bezoek aan beide tempels,
terugrijden naar Aswan.
Dag 10 – dinsdag
Een excursie naar de Kalabsja-tempel, de eerste tempel die werd verplaatst
vanwege het stijgende water van het Nassermeer. Daarna naar de mooie tempel van
Philae, die hetzelfde lot onderging. Beide tempels zijn alleen met een bootje
bereikbaar. Natuurlijk wordt er ook een kijkje genomen bij de Hoge Dam en de
onvoltooide obelisk, die met zijn lengte van ruim 41 meter en zijn gewicht van
meer dan duizend ton een van de grootste obelisken uit de faraonische tijd zou
zijn geworden. Ook de Hoge Dam, gebouwd tussen 1960 en 1970, staat op het
programma. In de namiddag per bus naar het hotel in Luxor.
Dag 11 – woensdag
Vandaag een excursie op de Westoever die begint bij de gigantische beelden van
Memnon. In de Vallei der Koningen werd in 1922 het ongeschonden graf van Toet
Anch Amon gevonden. Ook de Memnon-kolossen en Deir al-Bahri, de terrassentempel
van koningin Hatsjepsoet, staan op het programma.
Dag 12 – donderdag
In de vroege ochtend een dag excursie naar Abydos voor een bezoek aan de
dodentempel van Seti I. Vanouds was Abydos een heilige stad voor de Egyptenaren.
Daarna naar Dendera voor een bezoek aan de Hathour-tempel, het Sanatorium en de
Mammisi's. De tempel van Dendera is een van de weinige Egyptische tempels
waarvan het dak nog intact én toegankelijk is. Na Dendera terugrijden naar het
cruiseschip in Luxor.
Dag 13 – vrijdag
Een tweede dag excursie naar de Westoever. Een bezoek aan het Arbeidsdorp en de
graven bij Deir al-Medina. Ook de Vallei der Edelen en Medinet Habu worden
bezocht.
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Dag 14 – zaterdag
’s Ochtends transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Caïro. Aankomst en
transfer naar het hotel. Een tweede bezoek aan het Egyptisch museum. Hierna een
bezoek aan het Koptische stadsdeel van oud Caïro met kerken, de Ben Ezra
synagoge en het koptisch museum. ’s Avonds naar Khan el Khalili voor een
afscheidsdiner in het sfeervolle Naguieb Mahfouz restaurant.
Dag 15 – zondag
Transfer naar de luchthaven van Luxor voor de vlucht naar Amsterdam via Caïro.
Vluchtschema van Egypt Air
Datum
Zondag 4 maart 2007
Woensdag 7 maart 2007
Zaterdag 17 maart 2007
Zondag 18 maart 2007

Vlucht
MS 758
MS 405
MS 132
MS 757

Vertrek
Amsterdam 15.15
Caïro 17.30
Luxor 06.25
Caïro 10.00

Aankomst
Caïro 20.45
Luxor 18.35
Caïro 07.30
Amsterdam 14.15

Hotels tijdens de reis
Caïro  اﻟﻘﺎهﺮة- 3 overnachtingen
SHEPHEARD. Dit viersterren hotel is gelegen aan de Nijl, in het centrum en op
loopafstand van het Egyptisch museum. Alle kamers beschikken over
airconditioning, badkamer, tv., en minibar. Meer informatie: www.shepheardhotel.com
Nijlcruise  رﺣﻟﻪ ﻧﻴﻠﻴﻪ- 4 overnachtingen
NIJLCRUISE. Een vijfsterren cruise met circa 60 buitenhutten, die beschikken
over airco en badkamer met douche en toilet. Aan boord is ook een restaurant,
loungebar en zwembad. Meer informatie over cruises in Egypt: www.egypt.travel
en/of www.touregypt.net
Aswan  أﺳوان- 2 overnachtingen
NEW CATARACT. Is een vijfsterrenhotel, dat naast het Old Cataract hotel ligt en
uitkijkt over de Nijl. Alle kamers zijn ruim en comfortabel, met badkamer,
airco, tv, minibar en balkon met uitzicht op de Nijl en/of de tuinen. Gasten die
verblijven in het New Cataract hotel kunnen ook gebruikmaken van alle
faciliteiten van het Old Cataract, zoals van het zwembad in de tropische tuinen.
Meer informatie: www.sofitel.com
Luxor  اﻷﻗﺼﺮ- 4 overnachtingen
IBEROTEL. Een viersterrenhotel dat aan de Nijl ligt en op loopafstand van Luxor
tempel en de souks. Het hotel heeft veel faciliteiten, zoals uitstekende
restaurants en een buitenzwembad. De kamers zijn ruim en comfortabel, met
badkamer, airco, tv, minibar. Meer informatie: www.iberotel.com
Caïro  اﻟﻘﺎهﺮة- 1 overnachting
SHEPHEARD. Dit viersterren hotel is gelegen aan de Nijl, in het centrum en op
loopafstand van het Egyptisch museum. Alle kamers beschikken over
airconditioning, badkamer, tv., en minibar. Meer informatie: www.shepheardhotel.com
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Bij de reis inbegrepen
• Vervoer en excursie
Alle vluchten inclusief luchthavenbelastingen;
Alle genoemde excursies met entreegelden en gidsdiensten;
Alle transfers en lokaal vervoer per eigen airconditioned bus.
• Overnachtingen en maaltijden
In Caïro in Shepheard hotel op basis van logies & ontbijt;
Aan boord van een vijfsterren cruiseschip op basis van volpension;
In Aswan in New Cataract hotel op basis van logies & ontbijt;
In Luxor in Iberotel hotel op basis van op basis van logies & ontbijt;
In Caïro in Shepheard hotel op basis van logies & ontbijt;
Alle diners tijdens de reis, soms in het hotel, vaak in andere, sfeervolle en
traditionele restaurants.
Niet bij de reis inbegrepen
Visumkosten (€ 20,-- per persoon).
Overige maaltijden.
Fooien circa € 45,-- per persoon.
Facultatieve excursies.
Toeslag eenpersoonskamer
Verzekeringen.

