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19-daagse groepsreis door Egypte

Langs minder bekende plaatsen!
Caïro • De Delta • Alexandrië • Fayoum • Minia • Sohag • Luxor • Aswan • Nubische Cruise
tussen Abu Simbel en Aswan • Caïro
De reis van maart 2010 leidt ons langs een reeks minder bekende plaatsen in Egypte. Veel van de plaatsen die behandeld worden
in de eerste vervolgcursus (september–december 2009) zullen bezocht worden, onder andere Alexandrië, Fayoum, El Kab, Tanis,
Amarna en vele andere. Een van de hoogtepunten zal een boottocht op het Nassermeer zijn. De reis wordt georganiseerd door
Dr. J. Harvey zelf, in samenwerking met Djed Reizen.
Julia Harvey studeerde Egyptologie aan de universiteiten van Durham, Heidelberg en Londen. Zij promoveerde in 1994 op een
proefschrift over houten beelden in het Oude Rijk. Al jaren geeft zij cursussen Egyptologie voor de Senioren Academie, eerst in
Leeuwarden en nu in Groningen. Ieder jaar leidt ze een reis naar Egypte voor haar cursisten, eerst onder de paraplu van de Senioren
Academie, nu in samenwerking met Djed Reizen. Julia Harvey heeft ook vaak deelgenomen aan opgravingen in Egypte – in Sakkara
en volgend jaar ook in Karnak, in de Tempel van Moet. Naast haar Egyptologische activiteiten is ze ook hoofd van de Universitaire
Vertaal- en Correctiedienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

Dag tot dag programma
Dag 1 • woensdag 3 maart 2010
Rechtstreekse vlucht Amsterdam – Caïro met Egypt Air. Bij aankomst ontvangst door de lokale medewerker van
Djed Reizen, die tevens de visa zal regelen. Hierna transfer naar het hotel.

Dag 2 • donderdag 4 maart 2010
Vandaag naar oud Caïro voor een wandeling langs El Moeïzz li Din Allah straat, de belangrijkste straat in dit middel
eeuwse deel van Caïro met een bezoek aan de Ibn Tulun moskee en het Gayer Anderson museum. Hierna naar
het koptische stadsdeel van oud Caïro voor een bezoek aan de oude kerken, het Koptisch Museum met bijzonder
verzameling Koptische kunst en de Ben Ezra synagoge.

Dag 3 • vrijdag 5 maart 2010
In Sakkara wordt een bezoek gebracht aan een aantal monumenten in de zeer uitgebreide dodenstad. Naast de vele
graven met interessant beschilderde reliëfs, mastaba’s genaamd, staan hier de piramiden van de farao’s Djoser en
Oenas. Ook het nieuwe Imhotep Museum is te vinden bij ingang van de archeologische site. Hierna naar Memphis bij
Mit Rahina voor een bezoek aan de restanten van de monumenten van het Oude Memphis, het meeste imposante stuk
in Mit Rahina is de kolos van Ramses II.

Dag 4 • zaterdag 6 maart 2010
’s Ochtends dwars door de Nijl delta naar San al-Hagar, het vroegere Tanis. Een bezoek aan de overblijfselen van
andere beroemde plaatsen uit de faraonische geschiedenis zoals de tempel van Nectanebo I, de zuilenhal van Ramses II
en de tempel van Moet en Chonsoe. Hierna verder rijden naar het hotel in Ismailia. De rest van de dag vrij. Er bestaat
de mogelijkheid om het Ismailia Museum te bezoeken. De meeste voorwerpen stammen uit de Grieks-Romeinse tijd,
enkele uit de faraonische tijd. Het hotel ligt aan het Forsan meer en heeft een privé-strand, dus zwemmen kan ook.

Dag 5 • zondag 7 maart 2010
Verder door de Nijl delta naar Alexandrië. Onderweg een bezoek aan het oude Boebastis (Tell Basta), met restanten
van de tempel van Bastet en de ruïnes van twee ka-temples, die van koning Pepi I en van koning Teti uit het Oude Rijk.
Verder door de Nijl delta naar Alexandrië. Onderweg een bezoek aan het oude Boebastis (Tell Basta), met restanten van
de tempel van Bastet en de ruïnes van twee ka-temples, die van koning Pepi I en van koning Teti uit het Oude Rijk. Ook
bezoeken we het Zagazig Museum.

Dag 6 • maandag 8 maart 2010
Een bezoek aan de spectaculaire Bibliotheca Alexandrina met een cultureel centrum en museum. Deze bibliotheek
werd in 2002 geopend en wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste architectonische werken van de
afgelopen decennia. Hierna een stadswandeling door het oude gedeelte van de stad en een bezoek aan het fraaie
Grieks-Romeinse museum met een schitterende collectie voorwerpen uit de Ptolemaeïsche tijd.

Dag 7 • dinsdag 9 maart 2010
De dag begint bij het Fort van Qaytbay, waar vroeger de beroemde Pharoes-vuurtoren stond, met een prachtig uitzicht
over de stad en de oude haven. Ook het Romeinse amfitheater, de zuil van Pompejus, het Serapeum en de catacomben
van Kom asj Sjoeqafa staan op het programma.

Dag 8 • woensdag 10 maart 2010
Vandaag via Wadi el Natroen naar oase Fayoum. Wadi El Natroen is sinds de faraonische tijd beroemd om z’n
zoutmeren. Vanaf het begin van het christendom tot op de dag van vandaag is deze plaats het bolwerk van de
Egyptische kopten. Hier wordt een aantal koptische kloosters bezocht. Aankomst in El Fayoum rond 16.00 uur.

Dag 9 • donderdag 11 maart 2010
Een bezoek aan de omgeving in El Fayoum, hierna naar het hotel in El Minia. Onderweg een bezoek aan de
piramide van Sesostris II in Lahoen en aan de rotsgraven van gouwvorsten uit het Middenrijk in Beni Hassan.
De muurschilderingen in deze graven geven een goed beeld van het dagelijks leven in het oude Egypte.

Dag 10 • vrijdag 12 maart 2010
Een uitgebreid bezoek aan de monumenten in Tell al-Amarna waar de ruïnes van het oude stad Achet-Aton liggen.
Hier vestigde farao Achnaton zijn nieuwe hoofdstad, ter ere van de zonnegod Aton. Hij verhuisde zijn complete
hofhouding en administratie naar deze stad, die hij Horizon van Aton noemde. Hierna een bezoek aan de necropool
van Tuna el Gebel met een aantal mooie graven en enorme catacomben voor de bijzitting van mummies van de heilige
dieren. Ook de stad Hermopolis Magna (Ashmunein) waar Thot en de Goden-Achtheid, Shmoenoe, werden vereerd.
Verder rijden naar het hotel in Sohag.

Dag 11 • zaterdag 13 maart 2010
’s Ochtends een bezoek aan de Witte en Rode Koptische kloosters, beide aan de rand van de woestijn, met de
restanten een enorme basilica, oude schilderingen en de omheiningmuur. Verder naar Abydos voor een bezoek aan
de dodentempels van Seti I en Ramses II. Vanouds was Abydos een heilige stad voor de Egyptenaren. De reliëfs in deze
tempels behoren tot de fraaiste van het Nieuwe Rijk. Daarna verder rijden naar het hotel in Luxor.

Dag 12 • zondag 14 maart 2010
Een excursie naar de Westoever. Een bezoek aan de dodentempel van Merenptah, waar ook een klein museum is met
een overzicht van de opgravingen en restauraties sinds de ontdekking van de tempel door de Britse archeoloog Petrie
einde 19de eeuw. Hierna naar het Ramesseum, de dodentempel van Ramses II, ooit een van de mooiste tempels van het
antieke Egypte. Op het programma staat ook een bezoek aan Vallei der Koninginnen waar de echtgenotes en kinderen
van de farao’s werden begraven en aan een aantal graven in Vallei der Edelen.

Dag 13 • maandag 15 maart 2010
Rijden naar Aswan. Onderweg wordt gestopt bij El Kab voor een bezoek aan de restanten van twee tempels en de
rotsgraven uit het Nieuwe Rijk. Verder rijden naar de grote steengroeven en de restanten van de monumenten bij Gebel
El Silsila. Aankomst in Aswan rond 16.00 uur.

Dag 14 • dinsdag 16 maart 2010
Vandaag naar het tempelcomplex van Philae, dat vaak de parel van Egypte wordt genoemd. Ook de minder bekende,
bijzonder gelegen tempel van Kalabsja bij het Nassermeer en de Hoge Dam worden bezocht. ’s Middags een zeiltocht
met een traditionele felukka naar Kitchener-eiland met de botanische tuin en Elefantine-eiland.

Dag 15 • woensdag 17 maart 2010
’s Ochtends per eigen airconditioned bus naar het cruiseschip MS Kasr Ibrim in Abu Simbel voor een (3 nachten –
4 daagse cruise) over het Nassermeer tussen Abu Simbel en Aswan. Een bezoek aan de tempels van Ramses II en zijn
vrouw Nefertari in Abu Simbel. Deze imposante tempels zijn met hulp van Unesco in de jaren zestig volledig verplaatst.
’s Avonds wordt het klank- en lichtspel bij de tempels van Abu Simbel bijgewoond. Hier wordt in woord en muziek de
geschiedenis van deze tempels verteld. Na het klank- en lichtspel bij de tempels van Abu Simbel wordt aan boord een
sfeervol diner geserveerd, terwijl het cruiseschip voor de verlichte tempels ligt aangemeerd. Eerste overnachting aan
boord.

Dag 16 • donderdag 18 maart 2010
De dag begint met een spectaculaire zonsopgang bij Abu Simbel. Er is voldoende tijd voor een tweede bezoek
(facultatief – niet bij de reissom inbegrepen) aan de tempels van Abu Simbel. Hierna varen richting Kasr Ibrim voor een
bezoek aan de overblijfselen van het fort van Kasr Ibrim. Verder varen richting Amada voor een ochtend bezoek aan de
tempels van Amada en El Derr. Hierna varen naar Wadi al-Seboea. Tweede overnachting aan boord.

Dag 17 • vrijdag 19 maart 2010
Na het ontbijt een bezoek aan de tempel van Ramses II in Wadi El Seboua en de tempels van Dakka en Maharakka.
Lunch aan boord en verder varen richting Amada voor een bezoek aan de tempels van Thoetmoses II en Amenhotep,
de graftombe van Penout, en de rotstempel van El-Derr. Verder varen richting Aswan. Aankomst in Aswan in de loop van
de avond. Derde en laatste overnachting aan boord.

Dag 18 • zaterdag 20 maart 2010
Na het ontbijt aan boord transfer naar de luchthaven van Aswan voor de vlucht naar Caïro. Aankomst en transfer naar
het hotel. ’s Middags een bezoek aan het Egyptisch Museum. ’s Avonds een afscheiddiner in een oriëntaals restaurant.

Dag 19 • zondag 21 maart 2010
Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht van Caïro naar Amsterdam.

Luchtvaartmaatschappij • Egypt Air • www.egyptair.com
Datum
Woensdag 3 maart 2010
Zaterdag 20 maart 2010
Zondag 21 maart 2010

Vlucht
MS 758
MS 382
MS 757

Vertrek
Amsterdam 15.00
Aswan 08.55
Caïro 09.50

Aankomst
Caïro 20.30
Caïro 10.20
Amsterdam 14.00

Accommodatie tijdens de reis
Caïro • 3 overnachtingen
MÖVENPICK PYRAMIDS RESORT Dit vijfsterren hotel is rustig gelegen, op slechts 3 km
van de piramiden. Alle kamers zijn zeer ruim en sfeervol ingericht, met badkamer, tv,
telefoon, airco en minibar. Een luxe hotel met een luxueuze uitstraling en veel faciliteiten
zoals uitstekende restaurants en een buitenzwembad.
Meer informatie: www.movenpick-hotels.com

Ismailia • 1 overnachting
MERCURE FORSAN ISLAND Een viersterren resort gelegen aan een privé-strand op het
eiland, vlakbij het centrum van de stad. Alle kamers zijn zeer ruim en beschikken over een
bad, airco en minibar. Meer informatie: www.mercure.com

Alexandrië • 3 overnachtingen
Windsor Palace Een viersterren hotel, gebouwd begin 1900 en gelegen in het hartje
van de stad in de nabijheid van de oude haven. Alle kamers zijn voorzien van airco,
telefoon, satelliet tv en badkamer. Meer informatie: www.paradiseinnegypt.com

El Fayoum • 1 overnachting
HELNAN AUBERGE DU LAC FAYOUM Direct gelegen aan het meer van Karoen. Werd
gebouwd in 1937 als jachthuis voor koning Farouk. Alle kamers hebben een badkamer.
Er is ook een buitenzwembad. Meer informatie: www.helnan.com

El Minia • 1 overnachting
ATON of NEFERTARI Een goed middenklasse hotel, direct aan de Nijl. De kamers zijn
verzorgd en beschikken onder andere over douche, toilet en airconditioning. Er is ook een
buitenzwembad.

Sohag • 1 overnachting
EL SAFA Een goed middenklasse hotel, direct aan de Nijl. De kamers zijn verzorgd en
beschikken onder andere over douche, toilet en airconditioning.

Luxor • 2 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 en minibar. Meer informatie: www.iberotel.com

Aswan • 2 overnachtingen
IBEROTEL

Dit nieuwe vijfsterren hotel heeft een uitstekende ligging aan de Nijl en in de directe omgeving van

het centrum. Het hotel beschikt over veel faciliteiten,
zoals uitstekende restaurants en een buitenzwembad.
Alle kamers zijn ruim en comfortabel, met badkamer,
airco, tv en minibar. Ze hebben allemaal een
spectaculair uitzicht op de Nijl.
Meer informatie: www.iberotel-eg.com

Nubische cruise • 3 overnachtingen
M.S. KASR IBRIM Tussen Abu Simbel en Aswan. Een
vijfsterren luxe cruiseschip 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: www.kasribrim.com.eg
P.S. Het aantal eenpersoonshutten aan boord van
M.S. Kasr Ibrim is beperkt tot maximaal 20% van het
totale aantal hutten geboekt voor de groep. Indien
meer eenpersoonshutten nodig zijn dan de 20%,
wordt hiervoor de prijs van een tweepersoonshut
berekend.

Caïro • 1 overnachting
SHEPHEARD. Een vijfsterrenhotel in hartje Caïro direct aan de Nijl en op loopafstand van het Egyptisch Museum.
Het hotel beschikt over uitgebreide faciliteiten en alle kamers hebben airconditioning en een badkamer.
Meer informatie: www.shepheard-hotel.com

Reissom
a 2.475,– per persoon.

Bij de reis inbegrepen
•	Vervoer en excursie
Alle vluchten met Egypt Air inclusief luchthavenbelastingen en alle andere toeslagen;
Alle genoemde excursies met entreegelden en gidsdiensten;
Alle transfers en lokaal vervoer per eigen airconditioned bus.
•	Alle overnachtingen
3 overnachtingen in Caïro in Mövenpick Pyramids hotel op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Ismailia in Mercure Forsan hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
3 overnachtingen in Alexandrië in Windsor hotel op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Fayoum in Auberge du Lac hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in El Minia in Aton hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in Sohag in El Safa hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
2 overnachtingen in Luxor in Iberotel hotel op basis van logies & ontbijt;
2 overnachtingen in Aswan in Iberotel hotel op basis van logies & ontbijt;
3 overnachtingen tussen Abu Simbel en Aswan aan boord van M.S. Kasr Ibrim op basis van volpension;
1 overnachting in Caïro in Shepheard hotel op basis van logies & ontbijt.
Alle overige diners tijdens de reis, soms in het hotel, vaak in andere, sfeervolle en traditionele restaurants.

Niet bij de reis inbegrepen
• Visumkosten (a 20,– per persoon).
• Overige maaltijden.
• Fooien circa a 4,– per persoon per dag.
• Facultatieve excursies.
• Toeslag eenpersoonskamer/hut tijdens de hele reis in alle hotels en aan boord van M.S. Kasr Ibrim (a 600,–).
•	Toeslag eenpersoonskamer tijdens de hele reis in alle hotels en met verblijf in een tweepersoons hut aan boord
van M.S. Kasr Ibrim (a 350,–).
• Boekingskosten (a 15,– per boeking).
• Verzekeringen.

