PROGRAM: TURFORSLAG: KLASSISK RUNDREISE I EGYPT

KLASSISK RUNDREISE I EGYPT
7 frokoster, 5 lunsjer og 3 middager inkludert

Dag 1

Ankomst Kairo. Transfer til hotellet
Dag 2

Utflukt til Gizapyramidene med de tre mest kjente pyramidene i Egypt –
Kheops, Khefren og Mykerinos
Frokost, lunsj
Man føler seg liten når man står ved foten av disse majestetiske byggverk… Så går ferden
down town og Det egyptiske museet, et av verdens fineste museer. Her kan dere se blant
annet Tutankhamons dødsmaske og gravskatter. Lunsj er inkludert.

Dag 3

Utflukt til det islamske Kairo med moskébesøk.
Frokost, lunsj
Lunsj og shopping i basarområdet Khan el Khalil.

Dag 4

Avreise tidlig om morgenen til flyplassen for videre ferd mot Aswan.
Frokost, lunsj, middag
Utflukt til Philatempelet og granittsteinbruddet hvor dere kan se den påbegynte obelisken.
Phile-tempelet er bygget for gudinnen Isis. Templet lå under vann etter byggingen av den
gamle Aswan-dammen, som ble bygget på slutten av 1800-tallet. Videre besøker vi
granittbruddet med den ufullendte obelisk.
Innsjekk på skipet, lunsj og avslapning før dere på ettermiddagen seiler i skjærgården i
Aswan om bord på tradisjonelle seilbåter; såkalte felukkaer.

Programmet sist oppdatert 18. november 2020, 11:21

Dag 5

Seilas på Nilen hele dagen
Frokost, lunsj, middag
Stopp underveis for omvisning i Kom Ombo tempelet som er unikt ved at det er det eneste
tempel i Egypt som er et dobbeltempel, bygget til krokodilleguden Sobek, og falkeguden
Haroeiris. Det er også her vi finner den kjente relieff av diverse legeutstyr og kirurgiske
instrumenter. Det blir også omvisning i Edfutempelet.
Skipet sluses videre i Esna og fortsetter til Luxor i løpet av natten eller neste morgen.

Dag 6

På dagtid besøkes Karnaktempelet som er et av verdens største
tempelkompleks
Frokost, lunsj, middag
Her får dere anledning til å studere utviklingen av byggeteknikker gjennom 1200 år. Her ser
dere både høyrelieffer og lavrelieffer. Kanskje det mest kjente er relieffene om slaget i
Kadesj. Slaget skjedde mellom styrkene til oldtidens Egypt under farao Ramses II og det
hettittiske rike under kong Muwatalli II ved byen Kadesj, langs elven Orontes i hva som i dag
er Syria.
Om kvelden besøker dere det vakkert lyssatte Luxortempelet.

Dag 7

Utsjekk fra lugaren
Frokost
Nilen krysses og dere besøker Kongenes dal, Hatshepsuts, som er den første kvinnelige
farao sitt tempel, samt Memnonkolossene.
Ettermiddagen til egen disposisjon. Dere står fritt til å benytte skipets solsenger, eller dere
kan besøke museet eller kanskje basaren?
Retur til Kairo med kveldsfly og innsjekk på flyplasshotell.

Dag 8

Transfer fra hotellet til flyplassen for hjemreise.
Frokost
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