Dagsprogram

Faraonernas EGYPTEN
– klassisk resa (14 nätter)

För aktuella avgångar och pris, se:
http://www.herodotos.se/faraonernas-egypten/

DAG INNEHÅLL
1

Ankomst Kairo: meet & greet
Incheckning hotell i pyramidområdet

2

FLM
Pyramiderna på Giza-platån och
sfinxen inklusive solbåtsmuseet
Egyptiska Museet
Gemensam välkomstmiddag

3

FLM
Sakkara med Djosers
trappstegspyramid, Serapeum och
Imhoteps museum
Sneferus pyramider i Dahshur
Inrikesflyg till Luxor (ca 1 timme)
Incheckning kryssningsfartyg M/S
Premium eller liknande

4

FLM
Karnaktemplen
Mut-templet
Båten avgår mot Edfu

5

FLM
Edfu-templet på morgonen
Gebel Silsila passeras och kan ses
från båten
Kom Ombo-templet sen eftermiddag
Ankomst Aswan kväll

6

FLM
Höga Dammen
Isis-templet på Agilkia (Philae)
Gamla stenbrottet med den ofärdiga
obelisken
Nubiska museet

7

FLM
Fri dag
Frivillig utflykt med buss till Abu
Simbel med start tidig morgon
[tillägg]
Utflykt med segelbåt (felucca)

8

FLM
Monumenten på ön Elefantine
Besök i nubisk by
Gravarna i Qubbet el Howa
Avfärd mot Luxor
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9

FLM
Ankomst Luxor
Fri tid under dagen
Luxortemplet i kvällsbelysning

10

FLM
Memnonstoderna
Konungarnas Dal
Carter House
Besök på lokal keramikskola
Hatshepsuts tempel
Incheckning hotell i Luxor

11

FL
Arbetarbyn Deir el Medina
Ämbetsmannagravar (Menna och
Nakht eller liknande)
Medinet Habu

12

F
Fri dag
Frivillig utflykt till templet i Esna,
gravar i El Kab och El Moalla [tillägg]

13

F(L eller M)
Inrikesflyg till Kairo (ca 1 timme)
Check-in hotell Down Town
Kairos koptiska kvarter med
hängande kyrkan
Måltid i Azhar-parken med utsikt
över det medeltida Kairo

14

FM
Fri tid på förmiddagen
El Refai-moskén och Sultan Hassanmoskén
Kvarteren kring el Muezz-gatan och
bazaarerna i Khan el Khalili
Gemensam avskedsmiddag på
restaurang med atmosfär

15

F
Transfer till flygplatsen, avfärd mot
Skandinavien
F=frukost; L=lunch; M=middag

3

Ingår:
•
•
•
•
•
•

Hotell (7 nätter) och kryssningsfartyg (7 nätter) i bästa klass (~5*).
Alla utflykter, transporter och inträden enligt programmet.
Svensk färdledning och sakkunnig (egyptolog).
Måltider (ej dryck) enligt program, kryssningsbåten har helpension (totalt: 14
frukost, 10 luncher, 9 middagar).
Inrikesflyg Kairo-Luxor tur och retur.
Reguljärflyg Arlanda-Kairo (ett byte) tur och returi med de måltider som erbjuds
på flyget.

Ingår ej:
•
•
•
•

Dryck till gemensamma måltider (det betalar man själv)
Dricks till personal på hotell och båt, guide, representant, chaufför osv…
Visum. För resenärer med svenska pass kan man för närvarande köpa visum
direkt på flygplatsen (25 USD). Vår representant hjälper oss med detta.
Övriga personliga utgifter

Observera! Programmet ovan kan komma att justeras av logistiska skäl (flygtider, trafiksituation osv) eller
andra oförutsedda händelser, t.ex. ändringar av vilka besöksmål som är öppna eller stängda vid tillfället.
Herodotos eftersträvar att göra eventuella ändringar så likvärdiga som möjligt.

i

Anslutning från hela Skandinavien möjlig vid förfrågan [viss prisjustering].
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