Egypte 10 daagse individuele reis

Individuele klassieke Egypte reis langs de Nijl, levensader
van het land. Met aandacht voor het al het moois dat de
Farao's ons hebben nagelaten in Cairo, Luxor en Aswan.
En in Abu Simbel.
Van dag tot dag

Overnachtingen

1 t/m 3 Cairo

3 nachten

5 t/m 7 Aswan

3 nachten (Abu Simbel)

8 t/m 10 Luxor

3 nachten

Prijs vanaf € 1.345,00 (bij twee personen)
Vertrek: dagelijks

Individuele reis naar Egypte, centrum van de wereld

Egypte individuele reis. De klassieke route met de belangrijkste cultureleEgyptischeplaatsenCairo,
Luxor, Abu SimbelenAswan die in deze reis opgenomen. De prijs is gebaseerd op4*
accommodatie met ontbijt en de goedkoopste boekingsklasse bij Egypt Air. Mocht dit tarief niet meer
beschikbaar zijn dan nemen we alvorens de boeking definitief te maken, hierover contact met je op.
Voor hetdag tot dag programma klik je links in kolom Verlenging van de reis aan de Rode Zee kan
worden bij geboekt, ook is het mogelijk een 4 daagse cruise (3 nachten) in te lassen, of in Abu Simbel
op te stappen voor een cruise over het Lake Nasser Meer. Hotelaccommodatie kan in alle
categorieën, met enkel ontbijt, tot vol pension.
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Dag tot dag
DAG 1 - RECHTSTREEKSE VLUCHT MET EGYPT AIR NAAR CAIRO
Vertrek naar Cairo. Op het vliegveld wacht de agent; deze zorgt nadat het is geregeld voor een vlotte transfer naar
het centraal gelegen hotel. 's Avonds is er nog volop verkeer op de weg, maar geen files, die worden bewaard voor
overdag.

DAG 2 - MET GIDS NAAR DE PIRAMIDES
De piramides van Giza, de Sfinx, Saqqara en het kolossale beeld van Ramses in Memphis staan op het programma.
De gids haalt je op bij je hotel in de wijk Dokki en over de drukke Pyramids Road, rijd je richting het Giza plateau.
Opeens rijst de indrukwekkende top van de grote piramide op. Even later sta je ook in oog met de drie bekendste
piramides van het land; Cheops, Chefren en Mukerinois. Er is één punt waar je ze alle drie tegelijk kunt zien, de gids
brengt je hier zeker heen. Ook is er op het plateau een boot tentoongesteld die bij een van de piramides is
opgegraven, het is het schip dat de dode farao naar het hiernamaals moest brengen.
Als je voldoende tijd gehad hebt voor deze wonderen uit de oudheid stap je met de gids weer het busje in om de
mysterieuze Sphinx te bekijken. Deze is echt uniek, de enige in zijn soort. Opnieuw neem je het busje om over een
stoffige weg langs ezelskarren met suikerriet en dadels naar Saqqara te rijden, de dodenstad van het oude
Memphis. Hier krijg je wat minder bekende graven en de trappenpiramide van Djoser te zien. Op de terugweg is er,
als de tijd het toelaat, nog een bezoek aan een papyrusinstituut, waar je een demonstratie krijgt hoe duizenden jaren
gelegen dit perkament werd gefabriceerd.

DAG 3 - MET GIDS NAAR MUSEUM EN STAD.
Opnieuw met de gids op stap. Op het programma staat een uitgebreide stadsverkenning met o.a. het Egyptisch
Museum en de Khan al Khalili bazaar. Het Nationaal Museum is nu nog in het centrum van de stad, het ligt aan het
door de revolutie van 2011 bekend geworden Bevrijdingsplein. Dit monumentale gebouw ligt boordevol oudheden
en barst bijna uit zijn voegen. De verwachting is dat de volledige collectie binnen enkele jaren wordt ondergebracht
in een nieuw, al in aanbouw zijnd, museum op het plateau bij de piramides. .De bazaar is een mengelmoes van
authentiek en toeristisch, een mooie plek om de handelaar in de Egyptenaar te leren kennen. In de middag wordt
een bezoek gebracht aan de Citadel hier heb je een fantastisch uitzicht over de miljoenenstad en bij helder weer kun
je zelfs de grote piramide van Cheops zien liggen. Als er nog tijd voor is eindig je in het Koptische deel van de stad,
hier tref je onder andere kerken, kloosters en zelfs een synagoge. Misschien kun je je op de terugweg af laten zetten

bij Groppi, het beroemde theehuis waar de high society in de 50e jaren gebak kwam eten (wat nog steeds mogelijk
is). Met een taxi, of lopend, kun je dan terug naar het hotel.

DAG 4 - VLIEGEN NAAR ASWAN
Binnenlandse vlucht naar Aswan, ook wel de 'Poort van Afrika' genoemd, omdat het de meest zuidelijke stad van
Egypte is. Facultatief kan in de middag een tochtje op de Nijl met een authentieke feloeka-zeilboot worden
gemaakt. De captain vaart langs de enorme rotsblokken die de vorm hebben van olifanten (Elephantine Island), de
botanische tuin van de Engelse Lord Kitchener en langs diverse Nubische dorpjes. In de avond zijn er op de
Corniche uitnodigende restaurantjes met uitzicht op de Nijl.

DAG 5 - ABU SIMBEL
Facultatieve excursie naar het ongeveer 300 kilometer zuidelijker, midden in de woestijn gelegen Abu Simbel. De
monumenten hier worden tot de indrukwekkendste van de wereld gerekend. Door de komst van Lake Nasser waren
ze bijna onder de waterspiegel verdwenen. Door ingreep van de UNESCO is dit de tempels echter bespaard
gebleven. Op de terugweg rijd je over de door de Britten aangelegde oude Dam en kun je de Philae tempel zien
liggen.

DAG 6 - VRIJE DAG ASWAN
Vrije dag in Aswan. De agent zal een excursie aanbieden naar de tempel van Philae, wat meestal gecombineerd
wordt met een bezoek aan de onafgemaakte obelisken de dam van het Nasser Stuwmeer, met een stop bij het
Russische Egyptische vriendschapsmonument in de vorm van een lotusbloem. Deze excursie is uiteraard
vrijblijvend en is ook zonder tussenkomst van onze lokale partner uit te voeren, voel je tot niets verplicht.

DAG 7 - NAAR LUXOR, VIA KOM OMBO- EN EDFU TEMPEL
Op weg naar Luxor wordt er zowel bij de tempel van Kom Ombo als de Horus tempel van Edfu gestopt en krijg je
ruim de tijd deze tempels in je op te nemen. Vooral deze laatste tempel is goed bewaard gebleven, dat komt
waarschijnlijk omdat ze jaren onder het zand heeft gelegen en niet voor het oog zichtbaar is geweest.

DAG 8 - MET GIDS NAAR DE WEST BANK IN LUXOR
Vroeg op want je gaat op excursie met een lokale gids naar de West Bank van de Nijl. Hier in Thebe vind je de
wereldberoemde Koningsgraven, van bijvoorbeeld Toet Ankh Amon en de tempel van Hatsjepsoet. Met de gids kun
je overleggen welke site je wilt bekijken, er zijn in totaal meer dan 12 locaties en meestal worden er hier drie van
uitgezocht.

DAG 9 - VRIJE DAG LUXOR
Vrij. Een bezoek de tempels van Karnak en Luxor is eenvoudig op eigen houtje te regelen.Ook de bazaar van Luxor
is ook al een ervaring op zichzelf, het zijn nodige shopeigenaren die er van alles doen om met je in contact te komen
('Goedkoper dan de Hema').

DAG 10 - VLUCHT TERUG NAAR AMSTERDAM, OF BRUSSEL
Laatste dag van deze 10 daagse reis die moeiteloos verlengd kan worden met een bezoek aan Alexandrië, één van
de Oases, of enkele dagen aan de Rode Zee. Voor wie dit allemaal niet nodig is vliegt vandaag naar huis. Eerst met
een binnenlandse vlucht van Luxor naar Cairo en vervolgens door naar Nederland, of desgewenst naar een andere
bestemming.

Accommodatie
Je verblijft over het algemeen in kleinschalige hotels. De hotelkamers hebben waar nodig A.C. en beschikken over
een eigen badkamer, soms balkonnetje, dakterras, of tuin. Een eenpersoonskamer is tegen meerprijs boekbaar. Alle
hotels beschikken over WiFi, waarvan gratis gebruik gemaakt kan worden. Hier een impressie van de hotels die
doorgaans worden gebruikt.

HOTELSELECTiE

Aswan

Mövenpick Resort

Aswan heeft niet heel veel 5* hotels, en zeker niet met een gunstige ligging ten opzichte van de bazaar. Maar dit
hotel heeft dat wel. Je moet er met een bootje heen, maar daar hoef je bijna nooit lang op te wachten. Heerlijke tuin
en ook hier, waar de Mövenpicks een beetje om bekend staan, mooie tuin met veel bloemen. Vroeger was dit een
saai Oberoi, maar daar is niets meer van te bekennen. Lekker strak, mooie plek.

Luxor

Sonesta St. George

Het St George hotel is met het Winterpalace een accommodatie in Luxor, met veel reputatie en een lange staat van
dienst. De Sonesta keten heeft dit hotel jaren geleden opgekocht en sinds die tijd is 'Sonesta'' aan de naam
toegevoegd. Het hotel ligt direct aan de Nijl en op loopafstand van de Luxor tempel. Grote, ruimte kamers, prachtig
zwembad dat heel het jaar door te gebruiken is, en het ligt in het trendy deel van Luxor, met veel cafeetjes,
theehuizen en restaurantjes. Het hotel zelf heeft meerder restaurants, waarvan het Japanse veel geroemd wordt.

