Preliminär version!

Dagsprogram

Faraonernas EGYPTEN
– highlights (8 nätter)
[med eller utan förlängning Abu Simbel/Nubien]

Detaljprogram höst 2019– vår 2020

DAG
0
1

2

INNEHÅLL
Ankomst Kairo på kvällen; meet & greet, incheckning hotell
FM
Sovmorgon
Sakkara (inklusive Serapeum
[om det är öppet!] och Imhotepmuseet)
Pyramiderna i Dahshur
Välkomstmiddag på restaurang
FLM
Pyramiderna på Giza-platån och
sfinxen samt solbåtsmuseet
Egyptiska Museet

3

FLM
Morgonflyg till Luxor
Karnak-templen
Incheckning MS Salima
Luxor-templet i skymningen

4

FLM
Memnonstoderna
Konungarnas dal
Hatshepsuts tempel
Kryssningen startar söderut vid
lunch

5

FLM
Kryssning hela dagen
Edfu-templet
Kom Ombo-templet
Ankomst Aswan på kvällen

6

FLM
Stenbrotten i Gebel Silsila
Segeltur (felucca) till Kitchener
Island
Sound & Light show Philaetemplet (på kvällen)

7

FLM
Utcheckning från fartyget
Inrikesflyg till Kairo
Lunch i Azharparken
Rifai-moskén
Khan el Khalili+ Muez street
Incheckning hotell

8

F
Utcheckning hotell, transfer till flygplatsen på morgonen
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Följande gäller de som valt tillägget med Abu Simbel/Nubien:
7

FLM
Utcheckning från fartyget
Flyg till Abu Simbel
Incheckning kryssningsfartyg
Templen i Abu Simbel
Ljud- och ljusshow [tillägg]

8

FLM
Kryssning startar norrut
Kasr Ibrim (ses från däck)
Monumenten i Amada (Amadatemplet och Derr-templet samt
Pennuts grav)

9

FLM
Monumenten i Wadi el Sebua
(templen Wadi el Sebua, Dakka
och Maharaqqa)
Ankomst Aswan på kvällen

10

FLM
Utcheckning från fartyget
Inrikesflyg till Kairo
Lunch i Azharparken
Rifai-moskén
Khan el Khalili+ Muez street
Incheckning hotell

11

F
Utcheckning hotell, transfer till flygplatsen
F=frukost; L=lunch; M=middag

3

Ingår:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotell och kryssningsbåt(-ar) enligt programmet.
Alla utflykter, transporter och inträden enligt programmet.
Svensk färdledning och sakkunnig (egyptolog).
Engelsktalande lokalguide.
Alla måltider (ej dryck) enligt programmet (6 luncher och 7 middagar, Nubientillägget har helpension).
Inrikesflyg Kairo–Luxor och Aswan–Kairo (samt Aswan–Abu Simbel för de med
Nubien-tillägget).
Reguljärflyg Arlanda-Kairo (ett byte) tur och retur med de måltider som ingår på
flyget. Övriga avreseorter i Skandinavien möjliga!
Dricks till personal på hotell och båt, guide, representant och chaufför.

Ingår ej:
•
•
•
•
•

Dryck till gemensamma måltider (det betalar man själv).
Visum. För resenärer med svenska pass kan köpa visum direkt på flygplatsen (25
USD). Vår representant hjälper oss med detta.
Övriga personliga utgifter.
Eventuella frivilliga utflykter.
På vissa besöksmål är det tillåtet att fotografera enbart med särskild fotobiljett
[ingår ej i resans pris].

Observera! Programmet ovan kan komma att justeras av logistiska skäl (flygtider, trafiksituation, tillstånd
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. Vår svenska ciceron
följer med på Nubien-tillägget/sista dagen i Kairo, beroende på antal deltagare för de två alternativen.
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Figur 2 Tillägg Abu Simbel med Nasserkryssning

Figur 1 Faraonernas Egypten–highlights
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