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Insha'Allah– Kjære Venner!
Kjell har arbeidet og bodd i
Egypt i flere år. Travel and
Learn har nå drevet i 17 år og
startet i 2006 med nettopp
denne turen på Nilen og med
severdighetene ellers i Egypt.
Igjen er Egypt igjen like trygt
som noe annet sted verden.
Sjansene for uroligheter er like
få som om du ble overfalt på
vei til jobben i Oslo, Stockholm
eller London. Landet har kommet
tilbake som et av de mest
besøkte turiststeder og tilbyr
den sikkerhet alle turister kan
ønske og forvente. Vi er glade
dersom vi enda en gang kan få
lov å dele kjærligheten for
dette landet med deg.
Håper vi får den glede å gå
gjennom mere enn 5000 års
historie sammen med deg.

NILCRUISE OG PYRAMIDER
1. – 12. MARS 2023
Forleng med Sharm el Sheikh 1 uke til 19. mars

Egypt strekker seg over et område som er 3 ganger
større enn Norge. Naturen består hovedsakelig av
ørken, med elven Nilen som den livgivende pulsåren
og en av verdens to største elver. Nilen la grunnlag
for at en av verdens største sivilisasjoner kunne
vokse frem i området og gir fortsatt livsgrunnlag
for menneskene i Egypt. Fremdeles er det en gåte
hvordan menneskene på den tiden kunne utvikle et
så imponerende samfunn, med avansert kunst,
arkitektur, teknologi og sosial organisering.
1. DAG ONSDAG 1. MAR

ANKOMST TIL KAIRO

Mat på fly

Avreise fra Oslo med Turkish Airways eller Lufthansa til Kairo med ankomst tidlig kveld.
Vi blir møtt av vår agent som tar oss med til vårt hotel for innsjekking og overnatting.
Overnatting 4 netter på førsteklasses hotell sentralt i Zamalek.

2. DAG TORSDAG 2. MAR EGYPTISK MUSEUM OG PYRAMIDENE F, L, M
Som en introduksjon til den Egyptiske historie og kultur skal vi i dag besøke i det
Egyptiske Museum. Hvis vi stoppet opp 1 minutt ved hver av de 100.000 gjenstandene ville
det ta oss 9 måneder! De utrolige skattene til farao Tuth Ank Amon er selvsagt et av
høydepunktene. De mumifiserte faraoene likeså! Vi spiser lunsj på en lokal restaurant.
Vi skal idag gå enda lenger bak i historien enn Giza Pyramidene med å besøke Trappetrinns pyramiden til farao Zoser, fra 2700 f.Kr. Vi er nå i Memphis – det gamle rikets
hovedstad – og Sakkara var byens gravplass. Her finner vi også gravene til de hellige
Apis Oksene. Etter at vi har spist lunsj like ved pyramidene er det tid for kanskje høydepunktet for mange av dere – Pyramidene i Giza – bygget 100 år senere enn Zosers.
Besøket blir komplett med besøk hos Sphinxen og et Egyptisk Papyrus Museum hvor
du kan gjøre gode innkjøp og få med deg verdifulle suvenirer fra denne uforglemmelige
historiske dagen. Tidlig kveld tar vi en tur til et av de største markeder imellom Østen –
Khan-el-Khalili. Her kan vi rusle rundt og prute på varene – nyte en te eller vannpipe på
berømte Fishawi kafe. Middag på en hyggelig restaurant i markedsområdet.

3. DAG FREDAG 3. MAR

Ekstratur til ALEXANDRIA* € 85

F, L*, M*

I dag kan du ta en ekstra tur til keiser Alexanders by. Etter ca 2.5-3 timers busstur gjennom
deltaet besøker vi det berømte biblioteket bygget av arkitektene i Snøhetta. Vi nyter lunsj
på cornichen og får se hvor man tror det sunkne Atlantis var og hvor Kleopatra tok selvmord.
Fortet Quaitbay star idag hvor man tror det berømte fyret engang stod (et av verdens 7
underverk). Turen må bestilles på forhånd! Minimum 10 delt Tilbake i Kairo om kvelden
der vi overnatter på samme hotell. Middag på egen hånd f.eks. på hotellet eller….

Extra utflukt: Middag om bord på en av Nilcruise båtene i Kairo € 45 min 10

4. DAG LØRDAG 4. MAR LUXOR – START PÅ NILECRUISET
Hilsen Kjell og Slomo

F, L, M

I dag flyr vi til de gamle faraoenes hovedstad – Theben. Denne ca 4000 år gamle byen
kalles nå Luxor og vi skal besøke tempelkomplekset Karnak som ble bygget over en
periode på nesten 1500 år. Under Thebens storhetstid var dette det viktigste tempel i hele
Egypt. Vi avslutter dagen med et besøk i Luxor templet før vi sjekker inn for overnatting 6
netter og alle måltider på vår *****cruisebåt.

5. DAG SØNDAG 5. MAR

LUXOR – ESNA SLUSER – EDFU

Vi kaster anker og starter vår seiling på Nilen i soloppgangen. På formiddagen går vi gjennom
slusene i Esna – det grunneste området på vårt Nilcruise. Hundretalls skip stiller seg opp i kø
for å passere. Vi seiler videre til Edfu hvor vi spiser middag om bord og kan nyte
solnedgang samt ta en tur på land på egen hånd. Vi ligger i Edfu over natten.

6. DAG MANDAG 6. MAR

EDFU - SEILING MOT ASWAN

Vi tar hestedrosjer denne morgenen i Edfu. Vi skal besøke det største og best bevarte
Faraoniske, om enn bygget av Grekerne, tempel i Egypt; Falkeguden Horus hjem.
Vel ombord igjen – tar du kanskje en dukkert i svømmebassenget før lunsj – og vi nyter
dagen på dekk mens Nilen flyter sakte forbi. Vi seiler til fra Edfu og over Nilen til Kom
Ombo (ikke stopp) – få med deg en Galabaya fra Edfu (de vide store tunikalignende
draktene som nesten alle, men og kvinner går med) – for i kveld skal vi ha Galabaya
Party om bord mens skipet seiler til Aswan. Vi ankrer opp sent om natten i Aswan.

7. DAG TIRSDAG 7. MAR

PRIS: kr 29 975
Basert på delt dobbeltrom i
10 netter inkl alt som nevnt I
programmet.

Enkeltromstillegg kr 6 860

PRISEN INKLUDERER:
* Internasjonalt og innenlandsfly som nevnt i programmet.
* Alle transfers og utflukter med
moderne turistbusser med airkondisjonering.
* Nesten alle måltider – og på
Nilcruise også “Afternoon Tea”
i tillegg til helpensjon.
* 5-stjerners hotel i Kairo
* 5-stjerners cruise skip
* Alle utflukter som omtalt
* Lokale guider så vel som oss to
som reiseledere
IKKE INKLUDERT:
- Flyskatter på kr 2131 (15.8.22)
- Reise- og avbestillingsforsikring
- Visum ved ankomst USD 25
- Måltider utenom de som er
nevnt i programmet F=frokost,
L=Lunsj, M=Middag.
- Drikkevarer
- Tips er ikke inkludert på hoteller
eller på cruiset og på utfluktene.
Merk at tipping er nødvendig i
Egypt og kan utgjøre ca 300-400
kr per person per uke.

AVBESTILLING
Avbestilling inntil 150-120 dager før
avreisedato krever et gebyr på kr 2500. Fra
119-95 dgr før beholder vi depositumet på kr
6000. 94-75 dgr før reise beholdes 50 % av
reisens totalpris. 74 dgr før beholdes 100 %
av totalprisen. Dersom man mangler
nødvendige papirer for å fullføre reisen har
man ikke krav på noen refusjon. Be eventuelt
om å få tilsendt våre ”standard reisevilkår og
avbestillingsregler i sin helhet”

BETALING: Ved påmelding påløper et
depositum på kr 6000. Restbetaling ca
2-3 mnd før avreise.
Travel and Learn er medlem av

ASWAN

Tidlig om morgenen våkner vi i den sydligste av Øvre Egypts byer , Aswan (200 000
innbyggere). Hjemsted for den legendariske Agatha Christies roman ”Døden på Nilen”.
Vi skal selvsagt besøke The High Dam og Philae Temple som ble reddet fra flommen
mens man bygget dammen og flyttet bit for bit til sin nåværende beliggenhet. Tilegnet
gudinnen Isis står det nå på den vakre øya Aglilka i den første Katarakten.

Extra utflukt: Seil med de typiske «Felucca» båtene til Elefant-øya og
besøk nubierne i deres landsby € 42 min 10

8. DAG ONSDAG 8. MAR

ASWAN Fridag – eller ABU SIMBEL

Dagen er til din egen disposisjon i Aswan-soukene. Nilen er mer majestetisk her enn
andre steder og renner gjennom granittklipper og runde smaragder dekket av palmer
og tropiske planter. Det regnes som en favoritt vinter-destinasjon hele tiden. I tillegg vil
du bli overrasket over å se hvor mange monumenter og steder denne lille byen har å
tilby. Egypts mest solrike sørlige by er det perfekte reisemålet for å spasere nedover
den brede gangveien, lokalt kjent som cornichen og slappe av i magiske kulturelle
omgivelser. Se feluccaene sakte seile nedover Nilen. Stopp på en av de flytende
restaurantene for å nyte nubisk musikk og nyfanget fisk. Skipet ligger i Aswan i natt.

Extra utflukt: Utflukt over land med buss (Hver vei ca. 280 km, 3,5 t) til
kjærlighets tempelet Abu Simbel. € 90 min 5 (mulig også med fly)

9. DAG TORSDAG 9. MAR

NILE-CRUISE – KOM OMBO

Denne dagen nyter vi tilværelsen om bord mens vi seiler nordover mot Kom Ombo or
Edfu igjen. I løpet av formiddagen kommer vi til Kom Ombo og Sobek (krokodilleguden)
dobbelt-tempelet og Haroeris (Falkeguden). Templet står på en naturlig bredd i en
sving i Nilen hvor det i forntid var vanlig at krokodillene mesket seg på elvebredden.
Kom Ombo er et flott sted å handle og prute på alle varer. Vi seiler videre og hygger
oss på soldekk og går igjen gjennom slusene i Esna på vei mot Luxor.

10. DAG FREDAG 10. MAR

LUXOR

I dag besøker vi Kongenes Dal på vestsiden av Nilen og Luxor – de dødes dal! Her
reiser også tempelet til dronning Hatshepsut seg som en hildring av terrasser ut av
ørkenen. Det står stolt som om naturen selv hadde bygget dette ekstraordinære
byggverk. på vei tilbake til skipet rekker vi ennå å beundre de massive M emnon
kolossene. Ettermiddagen er fri til å utforske Luxor by på egen hånd.

11. DAG LØRDAG 11. MAR

LUXOR - CAIRO

F, M

Etter frokost er det tid for å sjekke ut av vårt skip. Vi har enda litt tid i Luxor før vi skal
ta fly til Kairo. Overnatting og avskjedsmiddag på 5 stjerners hotell. Du kan også nå fly
videre til Sharm el Sheikh, Sinai halvøya og benytte den enestående sjanse dette gir til
en annerledes og fascinerende ferie 7 netter (m frokost) til lørdag 18. mars. Fly til Kairo
og overnatting ved flyplassen på 5 stjerners hotell Avskjedsmiddag. Kontakt oss hvis
du ønsker å utvide med strand oppholdet i Sharm.

10. DAG SØNDAG 12. MAR HJEMREISE eller SHARM EL SHEIK

F

Velg om du vil reise hjem til Norge eller forlenge med en uke i vakre Sharm el Sheik
rett på stranden i Nama Bay
MARITIM Jolie Ville resort & Casino /5* kr 8 358 i dbl. rom m frokost 6 netter
Enkeltromstillegg kr 3 990
For dere som flyr hjem er det avreise fra hotellet kl 22.30 for innsjekk LH kl 02.05

PÅMELDING på mail til: post @ travelandlearn.no eller på tel: 47 89 60 60

Påmelding før. 15. November 2022

kgs 15.9.22

