JORDAN m PETRA, Sharm el Sheik, Luxor
Rødehavet på Cruise Skipet MS Belle De L’Adriatique
12. – 19. NOVEMBER 2022
ALL DRIKKE INKLUDERT
Dette herlige cruiset i Rødehavet med Belle de l’Adriatique tar deg med på
en uforglemmelig reise gjennom historien. Cruiseskipet er lite og intimt, og
om bord kan du nyte kulinariske opplevelser fra det franske kjøkken. Denne
behagelige ferieformen gir deg muligheten til å kombinere sol og bad med
historiske høydepunkter. Belle de l’Adriatique er kåret til favoritt av våre
medlemmer og eies av det franske rederiet Croisi Europe. Skipet har
hyggelige fellesarealer og utvendige komfortable lugarer.

DAG 1: Lørdag 12. Nov – Ankomst HURGHADA (Egypt)
Vi flyr Turkish Airways og etter ankomst Hueghada blir vi transportert til skipet. Etter
innsjekking serveres det velkomstdrink i salongen før den første av en serie velsmakende
middager om bord inntas. Cruiseskipet ligger i Hurghada over natten.

PRIS

DAG 2: Søndag 13. Nov
Kr 24 995

Per person i dobbelt lugar på
Nedre Dekk med ko-øye
Restaruantdekk : + 1 900 p.p
Resepsjonsdekk : + 2 900 p.p
Øvre dekk : + 3 900 p.p

Enkelt lugar kr 4 500 tillegg

INKLUDERT
* Fly fra Oslo til
Hurghada tur retur
* Alle måltider og drikke
* Heldagsutflukt med
Lunsj til Petra i Jordan
* Utflukt til Luxor Kongenes
Dal med lunsj
* Utflukt til Ras Mohammed
i Sharm el Sheik
* Transfers fra og til
Flyplass i Hurghada
* Reiseledere fra Travel and Learn

IKKE INKLUDERT
* Flyskatt for tiden kr 1304 (02.4.22)
* Personlige utlegg
ombord
* Tips til besetningen
* Reise- og avbest.
Forsikring
* Visum til Egypt (60$)
og Jordan (ca 55€) ved ankomst.

HURGHADA (Egypt)

En gang en liten fiskerlandsby, er Hurghada nå et stort strandferiested som strekker seg
langs det uberørte Rødehavet kyst. Valgfri utflukt: Klatre ombord i en semi-ubåt og nyt
undervannsskjønnheten uten bli våt! Vi bruker ettermiddagen på cruise. Dra nytte av det
varme været på soldekket når vi passerer ved siden av Sinai-halvøya, et hellig område for
mange religioner. Landet har fått navnet sitt fra Sinai-fjellet, antas å være der Gud ga de ti
bud til Moses. I skumringen antar jorden brente røde toner og blir en fargefest. Med
denne fantastiske naturen som bakteppe kan du nyte en smak av lokale bakverk og
forfriskende hibiskuste. Senere, ta del i vårt foredrag ombord (PÅ ENGELSK):
Rødehavets naturlige vidundere

DAG 3: Mandag 14. Nov

AQABA (Jordan)

Du kan nyte frokosten mens skipet sakte beveger seg langs Sinaihalvøyas vakre
landskap. Vi ankommer Aqaba om formiddagen. Etter lunsj har du mulighet til å bli med
på en fantastisk VALGFRI UTFLUKT ut i det fascinerende ørkenlandskapet Wadi Rum,
et av de mest kjente stedene i Jordan. Vi kjører med jeeper og får oppleve dette flotte
landskapet hvor filmen Lawrence of Arabia ble spilt inn. Beduinene er kjent for sin
vennlighet og de inviterer gjerne til en kopp te i teltet sitt. EKSTRAUTFLUKT € 68
Vi er tilbake på skipet utpå kvelden, og cruiseskipet ligger i Aqaba over natten.
Senere, ta del i vårt foredrag ombord (På Engelsk): I fotsporene til Lawrence av Arabia

DAG 4: Tirsdag 15. Nov

AQABA (Jordan) PETRA UTFLUKT INKL.

Denne dagen kan du oppleve et av turens høydepunkter, utflukten til klippebyen Petra
som er et av de mest praktfulle stedene man kan besøke. Oldtidsbyen ble bygget av
nabateerne for 2 000 år siden, og har en strategisk beliggenhet langs Silkeveien. Byen
ligger i en smal dal omgitt av sandsteinklipper og adgangen til byen går gjennom en 2 km
lang og flere steder meget smal kløft. Den er kjent for husene som er hugd ut direkte fra
fjellet og store klippeblokker. Vi skal besøke det 2 000 år gamle teateret. Byen er for øvrig
på listen over et av de syv nye underverk, og besøket her er noe du sent vil glemme. Ta
del i vårt foredrag ombord (På Engelsk): Petra, Nabateenes Kongedømme og
Hemmeligheter. Sent om kvelden starter seilingen mot Safaga i Egypt.

Kgs 02.04.22

DAG 5: Onsdag 16. Nov

SHARM EL SHEIKH (Sinai)

Denne morgen seiler vi mot Sinai. Underveis kan du nyte synet av Sinaihalvøya og
landskapets praktfulle fargespill eller slappe av på soldekk. Du kan også ta del i vårt
foredrag ombord (På Engelsk): Historen om Sinai Halvøya
Vi ankommer Sharm el Sheik i løpet av tidlig ettermiddag og du kan nå delta på en
INKLUDERT UTFLUKT til Ras Muhammed Nasjonalpark som inneholder noen av de
mest fremragende dykkestedene i feriestedet Sharm El-Sheikh. Det spektakulære
Korallrevs økosystemet med livaktige fargede fisker tilbyr et veritabelt paradis for
snorkling. I tillegg til underene i vannet, strekker strendene seg milevis, innrammet av
dramatiske klipper og mangrove-klynger.
På kvelden er det mulig å ta en tur i selve Naama Bay og nyte Egyptisk dans og musikk.

DAG 6: Torsdag 17. Nov

HURGHADA (Egypt)

Vi seiler om morgenen og ankommer Hurghada på formiddagen. Du kan også ta del i vårt
foredrag ombord (På Engelsk): Egypts faraoner.
Dagen byr på en frivillig utflukt til soukene i Hurghada by. Stedene vi besøker er

Bestill cruiset snarest mulig !

RØDEHAVET
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moskeen og den koptiske kirken. Vi drar deretter til souken. Soukene er de travle,
livlige markeder hvor lokalbefolkningen går i hverdagen. Stativene flyter over av mat,
krydder og håndverk. Besøk deretter det antikke museet for å se flere kunstverk fra
egyptisk historie, inkludert relikviene fra Tutankhamons grav.
Om kvelden ønsker kapteinen oss velkommen til avskjedsmiddag.

DAG 7: Fredag 18. Nov

« Deluxe Cruising for
de få utvalgte »
Bygget i 2007 er Belle de l'
Adriatique et lite og intimt
cruiseskip, som eies av det
franske rederiet CroisiEurope.
Dette er et alternativ for
den som ønsker "yachting"
fremfor "cruising". Skipet har
en hyggelig og intim atmosFære med delikat interiør.
Fellesområdene er luftkondisjonerte og innredet i lyse
farger med klassiske skipsdetaljer. Om bord finnes en
salong med dansegulv, en
elegant restaurant med
fransk chef som tilbereder
velsmakende retter. Det
finnes også en pianobar
med en liten terrasse akter,
bibliotek, suvenirbutikk, samt
et stort soldekk med solsenger/stoler og 2 Jacuzzi
er. Besetningen om bord er
internasjonal og informasjonen om bord, samt på
utflukter er hovedsakelig på
fransk og engelsk.
Lugarene Skipet har komfortable utvendige lugarer (13
m2) utstyrt med to senger
som kan settes sammen til
dobbeltseng. Alle lugarer
har dusj og WC, garderobeskap, hår føner, deponeringsboks og TV. Samtlige
lugarer er røykfrie. Lugarene
er identiske uansett dekk,
det er kun vinduene som er
ulike. Lugarene på dekk 1
og 2 har ko øyer. Lugarene
på dekk 3 og 4 har større
utsiktsvinduer

HURGHADA – LUXOR (Egypt)

Mens skipet ligger i Hurghada tilbys en INKLUDERT HELDAGSTUR med lunsj til Luxor,
der vi bl.a. besøker Kongenes dal, Hatshepsuts tempel og Karnak-templet. Luxor var det
øvre Egypts hovedstad, og hvor mye man enn har lest om byen i reisehåndbøker, overgår
virkeligheten alle fantasier. Vi står tidlig opp for å reise til Nilens vestre bredd og faraoenes
siste hvilested. Kongenes Dal er dagens høydepunkt. Her ligger det 62 graver, samtlige
med fascinerende gamle malerier, relieffer og hieroglyfer som forteller om faraoenes ferd
til dødsriket. Her ligger også Tutankhamons grav, som ble oppdaget i 1922 av Howard
Carter. Vi gjør et opphold ved de 18 meter høye, syngende Memnonstøttene. Statuene
ble døpt av grekerne, som trodde at Eos, morgensolens gudinne, gråt over tapet av sin
sønn, Memnon. Vi besøker også Deir el Bahri, dronning Hatshepsuts dødstempel.
Tempelet er et arkitektonisk mesterverk, med strategisk beliggenhet ved foten av en
klippevegg. Her ser vi detaljrike bilder av dronning Hatshepsuts ekspedisjon til Puntlandene (Somalia) for å hente dyr og planter. Det mest bemerkelsesverdige templene av
dem alle er Karnak, som atskillige faraoer har bygd om og utsmykket gjennom årene. Det
er verdens eldste religiøse bygningsverk i den størrelse, og Hypostyl-hallen kan med sine
134 søyler ta pusten fra de fleste. Skipet ligger i Hurghada over natten.

DAG 8: Lørdag 19. Nov

HJEMREISE fra Hurghada (Egypt)

Vi reiser til flyplassen og flyr hjem til Norge.

UTFLUKTER Dersom det melder seg min.10 til hver av utfluktene blir Kjell med
som guide i tillegg til skipets egne lokalguider. Det kan derfor være greit å få en påmel-ding
også til disse 2 utfluktene så tidlig som mulig. Kjell har arbeidet som guide og plassjef i
både Luxor og Sharm el Sheik og er godt kjent og har guidet disse område-ne utallige
ganger. Ellers foregår utfluktene med lokale Engelsktalende guider.

BETALING OG AVBESTILLING Avbestillinger følger Travel- and Learns
generelle regler for pakkereiser (be om å få disse tilsendt i sin helhet). Ved avbestilling
innen 42 dager før reisens start beholdes et gebyr tilsvarende 10% av reisens totale pris
(ekskl. Flyskatter). Ved avbestilling mellom 42 og 35 dager før reisens start behol-des
depositum. Avbestilling 35 – 14 dager før avreisedag belastes 50% av reisens pris. Avbest.
14 dager og fram til avreisedag ingen refusjon annet enn eventuelle refunder-bare
flyskatter. Vi anbefaler alle våre reisende om å tegne egen avbestillingsforsikring.

