17-daagse groepsreis door Egypte
Langs minder bekende plaatsen!
Caïro • Fayum • Minia • Assiut • Dakhla en Kharga oases • Luxor • Aswan • Nubische Cruise
tussen Abu Simbel en Aswan • Caïro

Reis Egypte rond met Julia Harvey, Egyptoloog
De reis van maart 2013 leidt ons langs een reeks minder bekende plaatsen in Egypte. De reis wordt
georganiseerd door Dr. J. Harvey, 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. Veel van de plaatsen die de revue
zullen passeren in de eerste vervolgcursus (september–november 2012) zullen bezocht worden: Fayum, El
Kab, Amarna en vele andere. Een van de hoogtepunten zal een boottocht op het Nassermeer zijn. Julia Harvey
heeft ook vaak deelgenomen aan opgravingen in Egypte – in Sakkara en 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.

Inleiding
Een uitgebreide reis voor de cultuurliefhebber. Met een kleine groep het andere Egypte ontdekken. Van het
noorden naar het zuiden langs de Nijl, waarbij naast de bekende bezienswaardigheden van het faraonische
Egypte ook de minder bekende monumenten van Midden-Egypte uitgebreid aan bod komen. Tijdens deze reis
worden ook de verrassende oases van de Westelijke Woestijn bezocht. Tijdens een exclusieve cruise over het
Nassermeer worden een aantal herbouwde Nubische monumenten tussen Abu Simbel en Aswan bezocht.
Aan boord van de Nubische cruise is het puur genieten van een rustige en stijlvolle reis. Er is volop tijd voor
een uitgebreid bezoek aan de wereldberoemde rotstempels van Abu Simbel, ook het klank- en lichtspel wordt
bijgewoond.

Reisdata
Aanvang:
Reisduur:
Terugreis:

vrijdag 1 maart 2013
17 dagen / 16 overnachtingen
zondag 17 maart 2013
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Het programma van dag tot dag
Dag 1 • vrijdag 1 maart 2013
Caïro
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 2 maart 2013
Textielmuseum, stadswandeling en Islamitisch kunstmuseum
Vandaag naar Oud-Caïro voor een wandeling langs El Muïzz il Din Allah-straat, de belangrijkste straat in dit
middeleeuwse deel van Caïro met een bezoek aan het nieuwe Textielmuseum, ondergebracht in de
historische sabil van Mohamed Ali, met een collectie van kleding en accessoires vanuit alle delen van Egypte,
als een weerspiegeling van de textielgeschiedenis van het land uit verschillende periodes. De wandeling gaat
verder naar ‘Sharia al Kheimeya’, 'straat van de tentenmakers', een van de weinige overgebleven overdekte
markten van Caïro. Hier wordt prachtig traditioneel applicatiewerk verkocht. Handwerklieden werken in hun
winkels aan tenten, kussenslopen, spreien en wandkleden. De wandeling eindigt in de buurt van de Al Azharstraat en de Khan el Khalily-markt. ’s Middags een bezoek aan het Islamitische Kunstmuseum, waar in 25 zalen
meer dan 2.500 kunstwerken van artistieke of historische waarde worden tentoongesteld.
Dag 3 • zondag 3 maart 2013
De minder bekende piramiden, tussen Caïro en Fayum
In de vroege ochtend per bus naar Fayum. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de minder bekende
piramiden van Egypte: El Lisht, waar de piramiden van Amenemhat I en zijn zoon Sesostris I gelegen zijn, en
verder naar het archeologische terrein van Meidoem voor een bezoek aan de piramide van Snofru en aan de
particuliere mastaba’s van prins Rahotep en Nefermaat. Ook het archeologische terrein van Hawara en Al
Lahun wordt bezocht, met restanten van mastaba’s, ruïnes van dodentempels en piramiden.
Dag 4 • maandag 4 maart 2013
Fayum naar Minia
Verder rijden langs de Nijl naar Minia. Onderweg een bezoek aan Ihnasya, waar het antieke Herakleopolis
was, de ruïnes van het oude Dishasha, de kleine tempels en de rotsgraven van het oude Akoris, bij het huidige
Tihna el-Gebel.
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Dag 5 • dinsdag 5 maart 2013
Monumenten in Minia
Vandaag naar Beni Hassan voor een bezoek aan de rotsgraven uit het Middenrijk. De muurschilderingen in
deze graven geven een goed beeld van het dagelijks leven in het oude Egypte. Op ongeveer 3 km ten zuiden
van de rotstempels liggen de restanten van de rotstempel en tombes bij Speos Artemidos (Stabl Antar) en de
dodenstad van Hermopolis in Tuna al-Gebel. Ook de restanten van de antieke stad Hermopolis Magna bij de
huidige Ashmunein en de ‘Frazer’-graven worden bezocht. Hierna terug rijden naar het hotel in Minia.
Dag 6 • woensdag 6 maart 2013
Tell el-Amarna, naar Assiut
Verder rijden langs de Nijl naar Assiut. Onderweg een uitgebreid bezoek aan de monumenten in Tell elAmarna 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. En indien open een bezoek aan de graven van gouwvorsten in de
necropool van Meïr uit het Middenrijk.
Dag 7 • donderdag 7 maart 2013
Kharga oase
Verder rijden naar de oase El Kharga. ’s Middags een bezoek aan het Kharga Museum van Oudheden en een
wandeling door het oude Kharga. In de namiddag 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 ‘veertig-dagen-weg’.
Dag 8 • vrijdag 8 maart 2013
Dakhla oase
Verder door naar oase El Dakhla. Onderweg wordt gestopt in de vallei van de natuurlijke piramiden en de
dorpjes Beshendi 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 9 • zaterdag 9 maart 2013
Dakhla oase
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. De rotsgraven van Muzzawakka worden ook bezocht. Indien
mogelijk, een bezoek aan de restauratieproject van de Groningse professor Fred Leemhuis in El Qasr.
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Dag 10 • zondag 10 maart 2013
Dakhla naar Luxor
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 11 • maandag 11 maart 2013
Luxor en Thebe
‘s Ochtends een excursie naar de Westoever met talrijke dodentempels en graven. 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. Ook op het
programma staan het Dal der Koninginnen en particulieren graven bij El Assasif.
Dag 12 • dinsdag 12 maart 2013
Monumenten tussen Luxor & Aswan
Rijden naar Aswan. Onderweg een bezoek aan de tempel van El Tod en de graven van Moalla. Hierna naar El
Kab voor een bezoek aan de restanten van twee tempels en de rotsgraven uit het Nieuwe Rijk.
Dag 13 • woensdag 13 maart 2013
Cruise over het Nassermeer
’s Ochtends per eigen airconditioned bus naar het cruiseschip M.S. Kasr Ibrim in Abu Simbel voor een 3daagse 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 de hulp van Unesco, in de jaren zestig
volledig verplaatst. ’s Avonds het klank- en lichtspel bij de tempels van Abu Simbel bijwonen. Hier wordt in
woord en muziek de geschiedenis van deze tempels verteld. Na het bijwonen van het klank- en lichtspel wordt
aan boord een sfeervol diner geserveerd, terwijl het cruiseschip voor de verlichte tempels ligt aangemeerd.
Eerste overnachting aan boord.
Dag 14 • donderdag 14 maart 2013
Cruise over het Nassermeer
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 El-Sebua. Tweede
overnachting aan boord.
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Dag 15 • vrijdag 15 maart 2013
Cruise over het Nassermeer
Na het ontbijt, een bezoek aan de tempel van Ramses II in Wadi El-Sebua, en de tempels van Dakka en
Maharakka. Lunch aan boord en verder varen richting Amada voor een bezoek aan de tempels van
Thoetmoses III en Amenhotep II, het rotsgraf van Pennioet, 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 16 • zaterdag 16 maart 2013
Caïro
Na het ontbijt aan boord transfer naar de luchthaven voor de vlucht naar Caïro. Aankomst en transfer naar
het hotel. Een bezoek aan het Egyptisch Museum. ’s Avonds een afscheidsdiner in een oriëntaals restaurant.
Dag 17 • zondag 17 maart 2013
Naar huis!
Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse vlucht van Caïro naar Amsterdam.

Luchtvaartmaatschappij • Egypt Air • www.egyptair.com
Datum
Vrijdag 1 maart 2013
Zaterdag 16 maart 2013
Zondag 17 maart 2013

Vlucht
MS 758
MS 382
MS 757

Vertrek
Amsterdam 15.00
Aswan 08.55
Caïro 10.00

Aankomst
Caïro 20.30
Caïro 10.20
Amsterdam 14.00
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Accommodatie tijdens de reis
Caïro • 2 overnachtingen • vrijdag 1 en zaterdag 2 maart
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. www.shepheard-hotel.com
El Fayum • 1 overnachting • zondag 3 maart
HELNAN AUBERGE DU LAC. 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. www.helnan.com
Minia • 2 overnachtingen • maandag 4 en dinsdag 5 maart
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. www.horusresortmenia.com
Assiut • 1 overnachting • woensdag 6 maart
ASSIUTEL. Een driesterren hotel direct aan de Nijl. De kamers zijn verzorgd en beschikken onder andere over
douche, toilet en airconditioning.
El Kharga • 1 overnachting • donderdag 7 maart
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. www.solymar.com
El Dakhla • 2 overnachtingen • vrijdag 8 en zaterdag 9 maart
DESERT LODGE. Een bijzonder, kleinschalig resort gelegen in de directe omgeving van het oude gedeelte van
Dakhla en 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. www.desertlodge.net
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Accommodatie tijdens de reis
Luxor • 2 overnachtingen • zondag 10 en maandag 11 maart 2012
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. www.iberotel.com
Aswan • 1 overnachting • dinsdag 12 maart
MÖVENPICK RESORT. Is een vijfsterrenhotel, rustig gelegen midden in de Nijl op het Elefantine-eiland,
tegenover het stadscentrum. Het hotel wordt omgeven door mooie aangelegde tuinen. Alle kamers zijn ruim
en comfortabel, met badkamer, airco, tv, minibar en balkon met uitzicht op de Nijl en de tuinen. Het hotel
biedt al zijn gasten een gratis shuttle service boot naar en vanaf het centrum van Aswan. De reissom is
gebaseerd op verblijf in kamers met uizicht op de tuinen. www.movenpick-hotels.com
Cruise over het Nassermeer • 3 overnachtingen • woensdag 13 tot en met vrijdag 15 maart
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. 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 • zaterdag 16 maart
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. www.shepheard-hotel.com
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Reissom
» € 2.450,- per persoon • Gebaseerd op verblijf in tweepersoonskamers in alle hotels en in tweepersoons
hut aan boord van M.S. Kasr Ibrim
» € 2.825,- per persoon • Gebaseerd op verblijf in eenpersoonskamers in alle hotels en in tweepersoons hut
aan boord van M.S. Kasr Ibrim
» € 3.075,- per persoon • Gebaseerd op verblijf in eenpersoonskamers in alle hotels en in eenpersoons hut
aan boord van M.S. Kasr Ibrim
Bij de reis inbegrepen
» Vervoer en excursie
Alle vluchten met Egypt Air inclusief luchthavenbelastingen;
Alle genoemde excursies met entreegelden en gidsdiensten;
Alle transfers en lokaal vervoer per airconditioned bus.
» Alle overnachtingen en maaltijden
2 overnachtingen in Caïro in Shepheard hotel op basis van logies & ontbijt;
1 overnachting in Fayum in Auberge du Lac hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
2 overnachtingen in El Minia in Horus hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in Assiut in Assiutel hotel op basis van halfpension (ontbijt en diner);
1 overnachting in Kharga in Soly Mar 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.
1 overnachting in Aswan in Mövenpick resort op basis van halfpension (ontbijt en diner);
3 overnachtingen tussen Abu Simbel & Aswan aan boord van M.S. Kasr Ibrim op basis van volpension;
1 overnachting in Caïro in Shepheard hotel op basis van logies en ontbijt.
Overige maaltijden
Alle overige (4) diners tijdens de reis, soms in het hotel, vaak in andere, sfeervolle en traditionele restaurants.
Maaltijdenpot à € 60,-- per persoon, van dit geld worden de overige (12) lunches betaald, vaak onderweg, in
overleg met de reisbegeleider.
Niet bij de reis inbegrepen
Visumkosten € 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

8

