Julia Harvey

djed

reizen

21-daagse rondreis door Egypte
Caïro • Suezkanaal-steden en de Delta • Alexandrië en de Middellandse Zee-kust • Fayoum •
Minia • Assuit • Kharga • Dakhla • Luxor • Nijl Dahabiya • Caïro
Een uitgebreide reis voor de cultuurliefhebber (maximaal 22 deelnemers). Deze unieke reis in maart 2012 leidt ons niet alleen langs
de kunstschatten van de farao’s, maar ook langs een reeks minder bekende plaatsen in Egypte. Onder andere de Suezkanaal-steden,
de Delta, Alexandrië, Midden Egypte, de Westelijke oases en vele andere. De reis wordt afgesloten met een comfortabele cruise over
de Nijl aan boord van traditionele Dahabiya rivierzeilschepen, zoals in het tijdperk van de avonturiers die aan het begin van het
Egyptische toerisme stonden. 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 op een proefschrift over houten beelden uit het Oude Rijk in 1994. 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 Saqqara en vorig 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.

Het programma van dag tot dag
Dag 1 • vrijdag 2 maart 2012
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 • zaterdag 3 maart 2012
Vandaag rijden naar het hotel in Suez. Hierna naar het beginpunt van het Suezkanaal
voor een wandeling op de boulevard tussen Suez en Port Tawfik, de monding van het
Suezkanaal. Vlakbij Port Tawfik is een ideale plek om de schepen te zien passeren.
In de namiddag een bezoek aan het nieuwe Suez Museum.

Dag 3 • zondag 4 maart 2012
Rijden langs het Suezkanaal naar Port Saïd via Ismailia. In Ismailia een bezoek aan het
kleine maar interessante stadsmuseum waar de meeste voorwerpen stammen uit de
Grieks-Romeinse tijd, enkele uit de faraonische tijd. Hierna een wandeling door het
oude stadscentrum. Na de lunch in Restaurant George’s, al meer dan 60 jaar een Ismailia
klassieker, verder naar het hotel in Port Saïd.

Dag 4 • maandag 5 maart 2012
Een wandeling door het oude stadscentrum van Port Saïd, en een bezoek aan het
Nationale Museum van de stad. Na de lunch een bezoek aan Port Fouad, het havengebied van Port Saïd.
’s Avonds dineren bij het bekende El Borg Visrestaurant aan de oude Corniche.

Dag 5 • dinsdag 6 maart 2012
Vandaag rijden langs de Middellandse Zee-kust tussen Port Saïd en Alexandrië. Onderweg een bezoek aan Rashid,
vooral bekend vanwege de hier in juli 1799 ontdekte steen van Rosetta. Een bezoek aan een aantal van de traditioneel
gebouwde Ottomaanse huizen uit de periode van de grootste bloei, de 17de tot en met de vroege 19de eeuw.
Hierna naar de plaats Abu Qir (Canopus in de oudheid), een kleine badplaats aan de Middellandse Zee.
Verder rijden naar het hotel in Alexandrië.

Dag 6 • woensdag 7 maart 2012
Vandaag een bezoek aan de begraafplaatsen en het museum van de Tweede Wereldoorlog in El Alamein (circa 115
kilometer ten Westen van Alexandrië). Onderweg en op ongeveer 35 kilometer ten Westen van Alexandrië liggen de
ruïnes van het oude Taposiris Magna (bij het huidige Aboe Sir), hier wordt een bezoek gebracht aan het archeologische
gebied en de opgravingen, indien geopend en toegestaan. Doorrijden naar het hotel in El Fayoum.

Dag 7 • donderdag 8 maart 2012
Vandaag bezoeken wij de monumenten in en om El Fayoum, o.a. Karanis uit de tijd van de Ptolemaeën, Qasr El Sagha,
Qasr Qarun en Medinet Madi.

Dag 8 • vrijdag 9 maart 2012
Verder rijden langs de Nijl naar Minia. Onderweg een bezoek aan de ruïnes van het oude Dishasha, de kleine tempels
en de rotsgraven van het oude Akoris, bij het huidige Tihna el-Gebel.

Dag 9 • zaterdag 10 maart 2012
Verder rijden langs de Nijl naar Assiut. Onderweg een bezoek aan het Museum van
Mallawi, het nieuwe Amarna bezoekerscentrum en een uitgebreid bezoek aan de
monumenten in Tell el-Amarna waar de ruïnes van het oude stad Achet-Aton liggen.
En indien open een bezoek aan de graven van gouwvorsten in de necropool van Meïr uit
het Middenrijk.

Dag 10 • zondag 11 maart 2012
Verder rijden naar de oase El Kharga. ’s Middags een bezoek aan het Kharga Museum van
Oudheden. In de namiddag een wandeling door het oude Kharga.

Dag 11 • maandag 12 maart 2012
Vandaag wordt een bezoek gebracht aan de Hibis-tempel en de christelijke begraafplaats
Baghawat, bekend om z’n honderden tichelstenen graven waarvan sommige beschilderd
zijn met Bijbelse voorstellingen. De Nadura-heuvel, de Arabische naam betekent
uitkijkpost, is de plek voor een vergezicht over de oase en de oude karavaanweg. Het
afleggen van deze weg vergde in vroeger tijden 40 dagen, vandaar de naam ‘veertigdagen-weg’.

Dag 12 • dinsdag 13 maart 2012
Verder door naar oase El Dakhla. Onderweg wordt gestopt in de vallei van de natuurlijke
piramiden en de dorpjes Besjendi en Balat, met overdekte straten die beschutting bieden
tegen de zon. Dichtbij Balat is Qila el-Dab’a, de enige plaats in Egypte met de restanten
van een stad uit het Oude Rijk, en Ain Asil, de bijbehorende begraafplaats.

Dag 13 • woensdag 14 maart 2012
Vandaag een bezoek aan monumenten in de buurt van El Dakhla oase, het oude plaatsje
El Qasr, de tempel van Deir el-Haggar uit de Griekse-Romeinse tijd en de restanten van
het antieke Kellis bij het huidige Ismant el-Kharab. Hier vinden regelmatig opgravingen
plaats.

Dag 14 • donderdag 15 maart 2012
Verder rijden naar Luxor, over de beroemde karavaanweg, ooit een belangrijke handelsroute. Onderweg wordt
gestopt bij Qasr el-Ghueita, met een Romeinse vesting rondom een Ptolemaeïsche tempel, waarvan de vroegste delen
misschien uit de regeringsperiode van Amasis van de 26ste dynastie dateren, en in de oase Baris voor een bezoek aan
de tempel van Dush, gewijd aan Osiris.

Dag 15 • vrijdag 16 maart 2012
’s Ochtends een excursie naar de Westoever met talrijke dodentempels en graven. Op het programma staan de
dodentempel van Seti I en particulieren graven bij El Assasif. ’s Middags een bezoek aan de tempel van Karnak.

Dag 16 • zaterdag 17 maart 2012
Transfer per airconditioned minibus naar Esna (1 uur – circa 45 km ten zuiden van Luxor). In Esna een bezoek aan de
Grieks-Romeinse tempel van Chnoem. Inschepen aan boord van de Dahabiya voor een 4-daagse zeiltocht over de Nijl
tussen Esna en Aswan. Zeilen naar El Kab (het antieke Necheb) voor een bezoek aan de twee tempels, de kleurrijk

versierde rotsgraven uit het vroege Nieuwe Rijk en prehistorische en faraonische overblijfselen binnen en buiten de
massieve stadsmuur van tichelstenen. Al vanaf 1937 zijn Belgische archeologen en Egyptologen in El Kab werkzaam.
Na het bezoek aan El Kab verder zeilen naar El Qusseia, een klein Nijleiland. Eerste overnachting aan boord.

Dag 17 • zondag 18 maart 2012
Zeilen naar Edfu om de tempel van Horus te bezichtigen. Eeuwenlang was deze tempel onder een ruïneheuvel
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 groene bevloeide akkers. Tweede overnachting aan boord.

Dag 18 • maandag 19 maart 2012
Zeilen richting Gebel el Silsila, ‘de berg van de ketting’, voor een bezoek aan de rotstempel van Horemheb en aan de
restanten van de monumenten in de oude steengroeven. Lunch aan boord tijdens de tocht richting Kom Ombo waar
een bezoek wordt gebracht aan de dubbeltempel van Sobek en Haroëris. Hierna verder zeilen richting een van de vele
eilandjes, waar het diner wordt geserveerd rondom een kampvuur. Derde overnachting aan boord.

Dag 19 • dinsdag 20 maart 2012
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 verder zeilen richting Koubania, een Nubisch dorp in de buurt
van Aswan. Vierde en laatste overnachting aan boord.

Dag 20 • woensdag 21 maart 2012
Transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Caïro. Aankomst en transfer naar het
hotel. In de namiddag een bezoek aan het Egyptisch museum.

Dag 21 • donderdag 22 maart 2012
Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht naar Amsterdam met Egypt Air.

Accommodatie tijdens de reis
Caïro • 1 overnachting • vrijdag 2 maart 2012
RADISSON BLU CAIRO Een luxe vijfsterren hotel in de wijk Heliopolis, op circa 3 km van
het vliegveld, ook ideaal gelegen ten opzichte van de snelweg naar Suez. Meer informatie:
www.radissonblu.com

Suez • 1 overnachting • zaterdag 3 maart 2012
RED SEA Het meest comfortabele hotel in Suez bevindt zich aan de zeezijde van Port
Tawfik met een prachtig uitzicht op het Suezkanaal. Het hotel beschikt over een privéstrand, verschillende restaurants en een buitenzwembad. De kamers zijn voorzien van
badkamer en airconditioning.

Port Saïd • 2 overnachtingen • zondag 4 & maandag 5 maart 2012
HELNAN De meeste comfortabele accommodatie in Port Saïd. Aan de rand van de stad,
direct gelegen aan de Middellandse Zee. Het hotel heeft veel faciliteiten, zoals uitstekende
restaurants en een buitenzwembad. Alle kamers zijn ruim en comfortabel, met badkamer,
airco, tv en minibar. Meer informatie: www.helnan.com

Alexandrië • 1 overnachting • dinsdag 6 maart 2012
WINDSOR PALACE Een viersterren hotel gebouwd begin 1900, is gelegen in het hartje van de stad in de nabijheid van
de oude haven van Alexandrië. Alle kamers zijn voorzien van airco, telefoon, satelliet-tv en badkamer. Meer informatie:
www.paradiseinnegypt.com

El Fayoum • 2 overnachtingen • woensdag 7 maart & donderdag 8 maart 2012
ZAD EL MOSAFER Een kleinschalig ecolodge (20 kamers). Het hotel is gebouwd volgens de traditionele wijze en met
lokale materialen en past daarom goed in de omgeving, in een klein dorp, temidden van het Egyptische platteland.
Alle kamers zijn comfortabel en hebben een badkamer.

Minia • 1 overnachting • vrijdag 9 maart 2012
HORUS 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.
Meer informatie: www.horusresortmenia.com

Assuit • 1 overnachting • zaterdag 10 maart 2012
ASSUITEL Een driesterren hotel direct aan de Nijl. De kamers zijn verzorgd en beschikken onder andere over douche,
toilet en airconditioning.

El Kharga • 2 overnachtingen • zondag 11 & maandag 12 maart 2012
SOLYMAR PIONEERS Het beste hotel in deze oase, rustig gelegen net buiten El Kharga stad. Het hotel is omgeven
door een tuin met zwembad. Alle kamers zijn comfortabel en kijken uit op de tuin en beschikken over een terras of
balkon. Meer informatie: www.solymar.com

El Dakhla • 2 overnachtingen • dinsdag 13 & woensdag 14 maart 2012
DESERT LODGE Een bijzonder, kleinschalig resort gelegen in de directe omgeving van het oude gedeelte van Dakhla
en in de buurt van een natuurlijke waterbron, waarin kan worden gezwommen. Het resort is op traditionele wijze en
met lokale materialen gebouwd en past daarom goed in de omgeving. De kamers bieden alle comfort.
Meer informatie: www.desertlodge.net

Luxor • 2 overnachtingen •
donderdag 15 & vrijdag 16 maart 2012

Middellandse Zee

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

Gizeh • • Caïro • Suez
El Fayoum •
El Minia •
Westelijke woestijn

LIBIË

Nijl Dahabiya • 4 overnachtingen •
zaterdag 17 tot en met dinsdag
20 maart 2012

• Port Said

Alexandrië •
El Alemein •

SINAÏ
Sharm el Sheikh
•

NIJL
Assiut •

Rode Zee
Dahabiya’s zijn traditionele zeilschepen,
• Luxor
gebouwd in oude stijl en uitgerust met twee
• Esna
Dakhla Oase •
•
• Edfu
grote langsgetuigde Latijnzeilen. Dahabiya’s
Kharga Oase
• Kom Ombo
varen over de Nijl tussen Luxor en Aswan
• Aswan
en leggen aan bij bekende én minder
bekende monumenten langs de Nijloever.
Dahabiya The Orient en Dahabiya Zekrayaat
Abu Simbel •
zijn smaakvol ingericht met oud, koloniaal
meubilair. The Orient beschikt over 4 hutten
en 1 suite, Zekrayaat over 4 hutten en 2 suites.
SUDAN
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. 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

Caïro • 1 overnachting • woensdag 21 maart 2012
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
Vluchtschema • Egypt Air (MS) • www.egyptair.com
Dag
Vrijdag 2 maart 2012
Woensdag 21 maart 2012
Donderdag 22 maart 2012

Vlucht
MS 758
MS 392
MS 757

Vertrek
Amsterdam 15.00
Aswan 08.55
Caïro 10.00

Aankomst
Caïro 20.30
Caïro 10.20
Amsterdam 14.00

Reissom
Verblijf in tweepersoonskamer/hut € 2.575,– per persoon.
Verblijf in eenpersoonskamers in de hotels en in tweepersoonshut aan boord van de Dahabiya € 3.025,– per persoon.
Verblijf in eenpersoonskamer/hut € 3.325,– 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 en maaltijden
1 overnachting in Caïro in Radisson BLU hotel op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Suez in Red Sea hotel op basis van logies & ontbijt;
2 overnachtingen in Port Saïd in Helnan hotel op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Alexandrië in Windsor Palace hotel op basis van logies & ontbijt;
2 overnachtingen in Fayoum in Zad el Mosafer hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in El Minia in Horus hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in Assuit in Assuitel hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
2 overnachtingen in Kharga in SolyMar hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
2 overnachtingen in Dakhla in Desert Lodge hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
2 overnachtingen in Luxor in Iberotel hotel op basis van logies & ontbijt;
4 overnachtingen tussen Esna & Aswan aan boord van de traditionele luxe zeilschepen ‘The Orient’ en ‘Zekrayaat’
op basis van volpension;
1 overnachting in Caïro in Shepheard hotel op basis van logies en ontbijt;
6 Diners in lokale restaurants;
Maaltijdenpot á € 50,– 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).
Overige maaltijden.
Fooien € 100,– 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

