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16-daagse rondreis door Egypte
Caïro • Luxor en omgeving • Nijl Dahabiya tussen Esna & Aswan • Abu Simbel • Aswan • Caïro
Dr. Julia Harvey geeft al jaren cursussen in Egyptologie voor de Seniorenacademie Groningen.
Zij studeerde Egyptologie aan de universiteiten van Durham (Engeland) en Heidelberg (Duitsland)
en promoveerde aan University College London op een proefschrift over houten beelden uit het
Oude Rijk. Sinds begin jaren ’90 leidt zij reizen naar Egypte, eerst voor een Engelse reisorganisatie,
en sinds 2000 in Nederland in samenwerking met Djed Reizen.

Het programma van dag tot dag
Dag 1 • woensdag 7 december • Vlucht Amsterdam naar Caïro
Rechtstreekse vlucht met Egypt Air 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 • donderdag 8 december • Caïro
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. Hier wordt ook een
bezoek gebracht aan het nieuwe Imhotep Museum op het archeologische terrein van
Sakkara.

Dag 3 • vrijdag 9 december • Caïro
In de vroege ochtend per bus naar Dahshour voor een bezoek aan de rode piramide,
de knikpiramide, de piramide van Amenemhat III en de piramide van Sesostris III. Verder
door naar Meidoem voor een bezoek aan de piramide van Snofru en aan de particuliere
mastaba’s van prins Rahotep en 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 • zaterdag 10 december • Caïro, naar Luxor
’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 hotel.

Dag 5 • zondag 11 december • Luxor
Vandaag een excursie naar de tempels van Karnak. Dit gigantische tempelcomplex werd in
een periode van 2000 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
zeer 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 tempelcomplexen 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.

Dag 6 • maandag 12 december • Thebe, bij Luxor
Vandaag een eerste dagexcursie op de Westoever met talrijke dodentempels en graven. In de Vallei der Koningen
zijn tot nu toe 63 graven gevonden, waarvan de meesten prachtig zijn gedecoreerd met schilderingen en reliëfs.
De decoraties behoren tot het mooiste dat de Egyptische kunst heeft voortgebracht. Op het programma staan verder
de kolossen van Memnon, de Vallei der Edelen en Medinet Habu, de tempel van Ramses III.

Dag 7 • dinsdag 13 december • Thebe, bij Luxor
Vandaag een tweede dag excursie naar de Westoever. Een bezoek aan de terrassentempel
van Koningen Hatshepsoet in Deir el-Bahari. Hierna een bezoek aan het Ramesseum,
de dodentempel van Ramses II, ooit een van de mooiste tempels van het antieke Egypte.
In de tempel liggen nog de restanten van een zittend beeld van Ramses II. Dit was het
grootste beeld dat werd opgericht in Egypte; met een gewicht van circa 1000 ton en een
hoogte van ruim 17 meter. Verder een bezoek aan Deir el-Medina, de restanten van het
dorp waar de arbeiders en kunstenaars woonden die betrokken waren bij de aanleg van
de graven op de Westoever. Naast de huizen van de arbeiders bevinden zich hier ook een
aantal gedecoreerde graven.

Dag 8 • woensdag 14 december • Nijl Dahabiya tussen Esna & Aswan
Transfer per airconditioned bus naar Esna (circa 45 minuten rijden), en inschepen aan
boord van de Dahabiya voor een 4-daagse zeiltocht over de Nijl tussen Esna en Aswan.
In Esna een bezoek aan de Grieks-Romeinse tempel, gewijd aan de scheppergod
Chnoem. Hierna zeilen naar El Kab, voor een bezoek aan de restanten van oude tempels
en rotsgraven uit het Nieuwe Rijk. De oude stad is omringd door een massieve muur van
tichelstenen. Na het bezoek aan El Kab verder zeilen naar El Qusseia, een klein Nijleiland.
Eerste overnachting aan boord.

Dag 9 • donderdag 15 december • Nijl Dahabiya tussen Esna & Aswan
Zeilen naar Edfu om de tempel van Horus te bezichtigen. Eeuwenlang was deze tempel
onder het woestijnzand verborgen, waardoor hij bijna ongeschonden bewaard is gebleven.
Hierna naar een klein Nijleiland in de buurt van Wadi el Shat, een dorpje waar de huizen
tegen de berghellingen zijn gebouwd, voor een wandeling langs de oevers van de Nijl
en groen bevloeide akkers. Tweede overnachting aan boord.

Dag 10 • vrijdag 16 december • Nijl Dahabiya tussen Esna & Aswan
Zeilen richting Gebel El Silsila (de berg van de keten) voor een bezoek aan de rotstempel
van Horemheb en de restanten van de monumenten in de oude steengroeven bij Gebel
El Silsila. Lunch aan boord tijdens de tocht richting Kom Ombo waar een bezoek wordt
gebracht aan de dubbeltempel van Sobek en Haroeris. Hierna verder zeilen richting een
eiland, waar het diner wordt geserveerd rondom een kampvuur. Derde overnachting aan
boord.

Dag 11 • zaterdag 17 december • Nijl Dahabiya tussen Esna & Aswan
Verder naar het dorp Daraw. Vanuit Sudan maken kamelenhandelaren een 40-dagen lange
tocht door de Libische woestijn om te eindigen bij de kamelenmarkt in Daraw. Na een
wandeling door het dorp Daraw verder zeilen richting Koubania, een Nubisch dorp in de
buurt van Aswan. Vierde en laatste overnachting aan boord.

Dag 12 • zondag 18 december • Aswan naar Abu Simbel
’s Ochtends per airconditioned bus naar Abu Simbel. Een uitgebreid bezoek aan de
wereldberoemde tempels van Ramses II en zijn vrouw Nefertari. Ook het klank- en
lichtspel wordt bijgewoond.

Dag 13 • maandag 19 december • Abu Simbel naar Aswan
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 transfer per airconditioned
minibus naar het hotel in Aswan. In de namiddag een korte zeiltocht met een felukka, wat in Aswan een waar genoegen
is. De Nijl stroomt hier schitterend tussen rotsen en eilandjes. Bij Elefantine-eiland wordt aangelegd voor een bezoek
aan de Duitse opgravingen, de Nilometer en het oude Aswan museum. De botanische tuin op Kitchener-eiland wordt
ook bezocht.

Dag 14 • dinsdag 20 december • Aswan
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 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. De rest van de dag vrij.
Voor de avond is een bezoek aan het mooie Nubische museum aan te raden.

Dag 15 • woensdag 21 december • Caïro
’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 een afscheidsdiner in het Oriëntaals El Haty restaurant.

Dag 16 • donderdag 22 december • Vlucht Caïro naar Amsterdam
Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht naar Amsterdam.

Vluchtschema • Egypt Air (MS) • www.egyptair.com
Dag
Woensdag 7 december 2011
Zaterdag 10 december 2011
Woensdag 21 december 2011
Donderdag 22 december 2011

Vlucht
MS 758
MS 367
MS 411
MS 757

Vertrek
Amsterdam 15.00
Caïro 16.35
Aswan 08.00
Caïro 10.05

Aankomst
Caïro 20.30
Luxor 17.45
Caïro 09.25
Amsterdam 14.00

Accommodatie tijdens de reis – 15 overnachtingen
Caïro • 3 overnachtingen • woensdag 7 tot en met vrijdag 9 december
OASIS Rustig gelegen luxe hotel, slechts 5 km van de piramiden. Het hotel wordt
omgeven door mooi aangelegde tuinen. Alle kamers zijn ruim en comfortabel,
met badkamer, airco, tv, minibar en balkon met uitzicht op de tuinen en/of het
buitenzwembad. Meer informatie: www.oasis.com.eg

Luxor • 4 overnachtingen • zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 december
IBEROTEL Een viersterrenhotel dat aan de Nijl ligt en op loopafstand van Luxor tempel
en de souks is. 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

Dahabiya • 4 overnachtingen • woensdag 14 tot en met zaterdag 17 december
Dahabiya’s zijn traditionele zeilschepen, gebouwd in oude stijl en uitgerust met twee
grote langsgetuigde Latijnzeilen. Dahabiya’s varen over de Nijl tussen Luxor en Aswan en
leggen aan bij bekende én minder bekende monumenten langs de Nijloever. Dahabiya
The Orient en Dahabiya Zekrayaat zijn smaakvol ingericht met oud, koloniaal meubilair.
The Orient beschikt over 4 hutten en 1 suite, Zekrayaat over 4 hutten en 2 suites. Er kan
dus een gezelschap van maximaal 22 gasten aan boord verblijven. De comfortabele hutten
beschikken over royale bedden, airconditioning, een eigen badkamer met bad, douche en
toilet. De iets ruimere suites beschikken daarnaast over een klein privé-terrasje. Toeslag
verblijf in de suites € 80,– per suite per nacht. In de charmante salon is ook een kleine
bibliotheek met boeken over de Nijl en Egypte. Op het dek is een groot zonneterras met
ligbedden en stoelen.
De kok bereidt uitstekende maaltijden met lokale ingrediënten, die aan boord worden geserveerd of op andere
originele plekken, zoals op het platteland langs de Nijl, soms met uitzicht op een tempel of met de woestijn als
achtergrond. Het kleinschalige karakter van de boten, het comfort aan boord en de gastvrije bemanning zorgen
voor een bijzondere belevenis. Meer informatie: www.nile-dahabiya.com

Abu Simbel • 1 overnachting • zondag 18 december
NEFERTARI Een middenklasse hotel, in de directe omgeving van de tempels. Alle kamers en hebben een badkamer
en airconditioning. Er is ook een buitenzwembad en een terras aan het Nassermeer.
Meer informatie: www.nefertarihotelabusimble.net

Aswan • 2 overnachtingen • maandag 19 en dinsdag 20 december
IBEROTEL Dit vijfsterren hotel heeft een uitstekende ligging aan de Nijl en in de directe omgeving van het oude
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. Meer informatie: www.iberotel.com

Caïro • 1 overnachting • woensdag 21 december
SHEPHEARD Een viersterrenhotel in hartje Caïro, direct gelegen 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

Reisinformatie
Reissom
• Met verblijf in tweepersoonskamer/hut € 2.350,– per persoon.
• Met verblijf in eenpersoonskamers in de hotels en in tweepersoonshut aan boord van de Dahabiya € 2.750,–
per persoon.
• Reissom met verblijf in eenpersoonskamer/hut € 3.050,– per persoon.

Bij de reis inbegrepen

LIBIË

Middellandse Zee
• Vervoer en excursie
Alle vluchten met Egypt Air inclusief
• Port Said
Alexandrië •
luchthavenbelastingen;
El Alemein •
Alle genoemde excursies met entreegelden
en gidsdiensten;
Gizeh • • Caïro • Suez
Alle transfers en lokaal vervoer per eigen
El Fayoum •
SINAÏ
airconditioned bus.
• Alle overnachtingen en maaltijden
El Minia •
Sharm el Sheikh
3 overnachtingen in Caïro in Oasis hotel op
•
Westelijke woestijn
basis van logies & ontbijt;
NIJL
4 overnachtingen in Luxor in Iberotel hotel
Assiut •
op basis van logies & ontbijt;
Rode Zee
4 overnachtingen tussen Esna & Aswan aan
• Luxor
boord van de traditionele luxe zeilschepen
• Esna
Dakhla Oase •
•
• Edfu
‘The Orient en Zekrayaat’ op basis van
Kharga Oase
• Kom Ombo
volpension;
• Aswan
1 overnachting in Abu Simbel in Nefertari
Hotel op basis van halfpension (ontbijt en
diner);
Abu Simbel •
2 overnachtingen in Aswan in Iberotel hotel
op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Caïro in Shepheard Hotel
SUDAN
op basis van logies en ontbijt;
9 Diners in lokale restaurants;
Maaltijdenpot á € 75,– per persoon, van dit geld worden de overige lunches betaald,
vaak onderweg, in overleg met de reisbegeleider.

Niet bij de reis inbegrepen
•
•
•
•
•
•

Visumkosten (circa € 20,– per persoon).
Fooien € 85,– per persoon.
Facultatieve excursies.
Eventuele verzekeringen.
Boekingskosten € 15,– per boeking.
Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking.

Websites
Julia Harvey – www.juliaharvey.nl
Djed Reizen – www.djedreizen.nl

