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Om El Donya – Egypte, Moeder van de Wereld 

 

Dag 1  woe. 8 maart – Amsterdam – Caïro (D) 

We vliegen vandaag naar Caïro. Haar historische hart is Unesco-werelderfgoed en telt 

vele prachtige gebouwen, zoals stadspoorten, moskeeën uit verschillende islamitische 

stijlperiodes, en gebouwen die je doen denken dat je in Parijs bent. 

 

Dag 2  don. 9 maart – Piramides en sfinx in Gizeh, Memphis en Sakkara (OD) 

In Gizeh bezoeken wij de piramides en de wereldberoemde sfinx. De piramide van 

Cheops is de grootste ooit gebouwd en de enige van de zeven klassieke 

wereldwonderen die bewaard is gebleven. 

In Memphis, ooit de hoofdstad van het oude Egypte, zien wij het liggende standbeeld 

van farao Ramses II en in de necropolis van Sakkara de trappenpiramide van Djoser, 

het eerste gebouw ter wereld dat geheel uit steen werd gebouwd. 

 

Dag 3  vrij. 10 maart – Caïro (OD) 

Wij bezoeken het Egyptisch Museum, vol prachtige objecten en de indrukwekkende 

kunstschatten uit het graf van farao Toetanchamon uit de 14e eeuw voor Chr. 

Dan naar de Citadel van Salah El Din, waarin de Mohamed Ali Moskee staat; de 

grootste van de stad en prachtig gelegen.  

Het lokale leven ervaar je in de Khan El Khalili Bazaar. 

 

Dag 4  zat. 11 maart – vlucht Caïro – Aswan, inschepen en Nassermeer (OLD) 

‘s Ochtends vliegen we naar Aswan, de zuidelijkste stad, voor een Nijlcruise met 

excursies. Inchecken en dan met een bootje naar de onvoltooide obelisk en het 

tempelcomplex van Philae, gelegen op een eilandje bij de twee dammen van Aswan. 

 

Dag 5  zon. 12 maart – tempels van Abu Simbel, Kom Ombo en Edfu (OLD) 

In de vroege ochtend met de bus naar de  tempels van Abu Simbel, MITS het 

vaarschema en het tij het toelaten. Vervolgens bezoeken we de dubbeltempel van Kom 

Ombo, gewijd aan de valken-god Horus en de krokodillen-god Sobek.  

In Edfu bezoeken we de tempel van Horus; de muren staan vol met inscripties. 

 

Dag 6  ma. 13 maart – tempels van Karnak en Luxor (OLD) 

We ontwaken bij Thebe, nu Luxor. Vandaag verkennen wij de oostelijke oever. Karnak 

is overweldigend. Zo’n 30 farao's hebben hier tempels, obelisken, beelden en 

inscripties nagelaten. Het beeld van de belangrijkste god Amon-Ra werd jaarlijks naar 

de tempel van Luxor gebracht, over de bijna 3 km lange Avenue der Sfinxen. Deze 

tempel lag onder zand, bebouwing en de moskee van Abu Haggag, die er nu nog staat. 

We maken een geluid- en lichtshow mee.  

Later op de dag rijden we met een paardenkoets door het hedendaagse Luxor. 
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Dag 7  di. 14 maart – Vallei der Koningen, project en naar El Quseir (OLD+)  

Optioneel: ruim voor zonsopgang opstaan voor een ballonvaart over de vallei der 

Koningen; het faraonische dodenrijk.  

Vandaag bezoeken wij de westelijke oever waar in de vallei der Koningen zo’n 63 

farao’s zijn begraven, waaronder Toetanchamon, Ramses II. In het gebied ligt ook de 

modern-ogende graftempel van koningin Hatsjepsoet en de kolossen van Memnon; de 

grootste overblijfselen van de dodentempel van Amenhotep III. 

In Luxor bezoeken wij een vrouwenproject en daarna rijden wij naar El Quseir 

aan de Rode Zee. 

 

Dag 8  woe. 15 maart – Rode Zee (OLD+)  

De Rode Zee staat bekend om zijn schitterende koraalriffen, kleurrijke vissen en 

heerlijke (bad)watertemperatuur. We maken een boottocht, gaan voor anker en 

kunnen dan gaan zwemmen en snorkelen om ook de onderwaterwereld te 

bewonderen. 

 

Dag 9  don. 16 maart – El Quseir en vlucht Caïro (OD)  

El Quseir is een 5.000 jaar oud havenstadje, waar wij nog even het historisch hart en 

het fort verkennen voordat wij rond de middag naar Hurghada rijden voor de vlucht 

naar Caïro, alwaar wij een gezellig afscheidsdiner hebben. 

 

Dag 10  vrij. 17 maart – vlucht Caïro – Amsterdam (O) 

We vertrekken op tijd naar het vliegveld voor onze terugvlucht naar Schiphol. 

 

Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden. 


