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DE WONDEREN VAN OPPER-EGYPTE 

Laat u meevoeren door de charme van een gastvrij volk en 
ontdek een buitengewone wereld aan boord van het schip 
Amarco 5* luxe voor een week cruise op de Nijl.  
 
 
8 dagen / 7 overnachtingen ● Verzekerde afreis elke zondag ● Nederlandssprekende gidsen 
 
 
1. Zondag: Brussel – Caïro – Luxor 
Afreis in de loop van de namiddag met een Egyptair lijnvlucht naar Luxor via Caïro. Onthaal, formaliteiten en 
transfer naar het schip. 
 
2. Maandag: Luxor – Esna 
Na het ontbijt vertrek voor het indrukwekkende bezoek aan Thebe, de wereld van de doden die door de Nijl 
gescheiden werd van de wereld van de levenden en waar de Koningen (Koningenvallei) en de Koninginnen 
(Koninginnenvallei) begraven werden. Bezoek aan één van de meest opmerkelijke monumenten van de 
Egyptische architectuur, de tempel van koningin Hatsjepsoet in Deir El Bahari. Deze terrastempel, van de 
hand van de architect Senmoet, werd volledig in de bergen uitgehouwen en is gewijd aan Hathor, de godin 
van de vreugde en de liefde. Halte voor de kolossen van Memnon die koning Amenofis III voorstellen en zich 
vroeger aan weerszijden van zijn grootse dodentempel bevonden. Na de middag bezoeken we de tempel van 
Karnak die bestaat uit drie grote gehelen: de grote tempel van Amon die door een sfinksengalerij verbonden 
wordt met de tempel van Moet en het heiligdom van Montoe. Afvaart naar Esna. 
 
3. Dinsdag: Esna – Edfoe – Kom Ombo 
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de best bewaarde tempel van Egypte. Deze tempel uit de derde eeuw voor 
Christus en meesterwerk van de Ptolemeïsche architectuur roept de grootsheid van de god Horus op, 
beschermheer van de farao’s. verder naar Kom Ombo. 
 
4. Woensdag: Kom Ombo – Aswan 
Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. Deze site is uniek in Egypte en heeft de bijzonderheid gewijd te zijn 
aan twee goden. Het rechterdeel is gewijd aan de vruchtbaarheidsgod Sobek met krokodillenkop en het 
linkerdeel aan de zonne- en krijgsgod Haroeris. We varen verder naar Aswan, hoofdstad van het Egyptische 
Nubië. 
 
5. Donderdag: Aswan 
Bezoek aan de stuwdam waardoor niet alleen de bouwoppervlakten van het land werden vergroot maar ook 
de elektriciteitsproductie werd opgedreven. Bezoek aan het papyrusinstituut en aan de granietgroeven met 
de onafgewerkte obelisk die werd achtergelaten omdat er een scheur zat in het 42-meter lange granietblok. 
Bezoek aan de tempel van Filae, domein van de godin Isis.  
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Dankzij Unesco kunnen wij dit prachtige geheel bewonderen. De tempel werd verplaatst en 150 meter verder 
op het eiland Aegilkia opnieuw opgetrokken. In de namiddag maken we een feloektocht. 
 
6. Vrijdag: Aswan – Esna – Luxor  
Mogelijkheid tot de facultatieve uitstap naar de tempels van Aboe Simbel. De tempels werden door Unesco 
verplaatst zodat ze niet onder water zouden komen te staan bij de bouw van de stuwdam. Zij werden uit 
elkaar gehaald en steen per steen vervoerd naar de top van de helling waaruit ze oorspronkelijk werd 
gehouwen. De ingang van de grote tempel wordt bewaakt door vier enorme standbeelden van Ramses II. De 
kleine tempel of tempel van Hathor werd ook volledig uit de helling gehouwen. Afvaart naar Esna waar we 
voor de tweede keer door de sluis moeten en verder naar Luxor.  
 
7. Zaterdag: Luxor 
Bezoek aan de tempel van Luxor die voor de processie ter ere van de god Amon gebruikt werd bij het begin 
van het Egyptische nieuwe jaar. De ingang werd bewaakt door twee obelisken waarvan er zich momenteel 
één op de Place de la Concorde in Parijs bevindt. 
 
8. Zondag: Luxor – Caïro – Brussel 
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en afreis naar Brussel via Caïro. 
 
 
Opgelet: de bezoeken en de volgorde ervan kunnen aangepast worden volgens de navigatie. 
 
 
Mogelijke verlengingen: 

• Caïro (pre-extensie of verlenging) 
• De Nubische Droom 
• Luxor  
• Rode Zee  
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