
Dag 1: Brussel – Caïro – Luxor 

Afreis in de loop van de namiddag met Egyptair lijnvluchten naar Luxor met 
een overstap in Caïro. De vlucht in Brussel is voorlopig voorzien om 15u45. 
Onthaal, formaliteiten en transfer naar het schip.

Dag 2: Luxor – Esna

Na het ontbijt brengen we een indrukwekkend bezoek aan de 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 de tempel van koningin 
Hatsjepsoet in Deir El Bahari. Halte voor de kolossen van Memnon. Na 
de middag bezoeken we de tempel van Karnak, die bestaat uit drie grote 
gehelen; de grote tempel van Amon, de tempel van Moet en het heiligdom 
van Montoe. Afvaart naar Esna en doortocht door de sluis.

Dag 3: 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.

Dag 4:  Kom Ombo – Aswan

Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. Deze site is uniek in Egypte. Je 
ontdekt er de acropolis van dit Ptolemeïsche heiligdom. We varen verder 
naar Aswan, hoofdstad van het Egyptische Nubië.

De wonderen van
Opper Eygpte
16/09- 23/09/2023



Opgelet: de bezoeken en de volgorde ervan kunnen aangepast worden volgens de navigatie.

Dag 5: Aswan

Bezoek aan het stuwdam, aan het papyrusinstituut en aan de graniet 
groeven 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. In de namiddag maken we een feloektocht 
(traditionele Egyptische zeilboot).

Dag 6: 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. Zij werden uit elkaar gehaald en steen per steen 
vervoerd naar de top van de helling waaruit ze werden gehouwen. In de 
namiddag afvaart naar Esna waar we voor de tweede keer door de sluis 
moeten, verder naar Luxor. 

Dag 7: 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.

Dag 8: Luxor – Caïro – Brussel

Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en afreis naar Brussel via Caïro.

Prijs 
Ledenprijs per persoon: € 1.830 (o.b.v. dubbele kamer)
Niet-ledenprijs: € 1.965
Toeslag single: € 540
Korting 3e persoon in trippel: € 60
*Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen. 



Inbegrepen in de prijs 
• de Egyptair lijnvluchten: Brussel – Cairo/ Cairo – Luxor / Luxor – Cairo/Cairo - Brussel (economy klasse 

s/s)
• 23 kg ruimbagage per persoon, handbagage van maximum 8 kg per persoon
• maaltijd op het vliegtuig
• de luchthaven- en veiligheidstaksen en de brandstof (€ 363.5 op 26/01/23, wijzigingen steeds mogelijk)
• de cruise aan boord van het schip MS/ Kahila 5* of gelijkwaardig
• volpension vanaf het ontbijt van de tweede dag tot en met het ontbijt van de laatste dag
• de toegangsgelden en bezoeken vermeld in het programma
• de diensten van Nederlandssprekende lokale gidsen (egyptologen) tijdens de bezoeken
• de transfers ter plaatse

Te voorziene kosten
• de visumkosten: € 27 per persoon
• de lokale fooien: € 6 per persoon per dag 
• de dranken

Facultatieve bezoeken

Onze verschillende programma’s bieden een volledig pakket aan bezoeken die inbegrepen zijn in de prijs. Maar 
gezien de rijkdom aan archeologische schatten, biedt Egypte de mogelijkheid tot een aantal facultatieve 
bezoeken.  Deze zullen ter plaatse voorgesteld worden of je kan ze bij de lokale correspondent aanvragen. Alle 
facultatieve bezoeken worden uitgevoerd met een Frans- of Engelssprekende gids (naar keuze). Voor Luxor kan 
ook een Nederlandssprekende gids gevraagd worden. Deze bezoeken zijn ter plaatse cash te betalen. Minimum 2 
personen.
 

Luxor
• Klank- en lichtspel in de tempel van Karnak: € 42 per persoon
• Koetsentocht doorheen de stad: € 15 per persoon
• Zonsopgang met hete luchtballon € 75 per persoon
 
Aswan
• Klank- en lichtspel in de tempel van Filae: € 45 per persoon
 
Aboe Simbel
Op 280 km ten zuiden van Aswan, is de tempel van Ramses II in Aboe Simbel het hoogtepunt van een
reis naar Egypte. Deze uitstap kan met de autocar of met het vliegtuig gedaan worden.
* Per vliegtuig: € 295 per volwassene - € 265 per kind -12 jaar (prijs juli 2022)
* Per autocar: € 120 per volwassene - € 60 per kind -12 jaar
Inbegrepen in deze prijs: de heen-en terugreis, toegang tot de site, transfers en gids ter plaatse.
Opgelet, gezien de vele bezoekers, mogen de gidsen geen uitleg meer geven in de tempel zelf.



Reisdocumenten
Om naar Egypte te reizen volstaat een Elektronische identiteitskaart indien je minder dan 30 dagen verblijft. 
Hou er rekening mee dat je paspoort of identiteitskaart nog minstens 6 maanden geldig moet zijn bij aankomst. 
Indien je reist met een Elektronische identiteitskaart dien je ook extra identiteitsfoto mee te nemen. Wanneer je met 
een Internationaal paspoort reist, is een extra foto niet vereist. Er geldt een visumplucht, deze kan je bij aankomst 
verkrijgen.

Vluchturen
Heen:
   Brussel - Caïro: 14u35 - 19u55 
   Caïro - Luxor: 22u45 - 23u45
Terug:
   Luxor - Caïro: 06u55 - 08u05
   Caïro - Brussel: 09u50 - 13u35
Vluchturen onder voorbehoud van wijzigingen.

Munt
De lokale munt is het Egyptische pond (afkorting EP). In- en uitvoer ervan is beperkt. Wij raden je aan euro’s mee 
te nemen. Deze worden overal aanvaard, behalve beschadigde briefjes. Wisselen kan in de hotels en de banken.

Vaarschema schip
Dit kan worden gewijzigd als gevolg van diverse vertragingen (de sluis van Esna, het lage waterpeil van de Nijl 
of Egyptair-vluchten). Het programma van de cruise hangt af van veel externe factoren. Alle bezoeken zullen 
uitgevoerd worden maar de volgorde kan soms verschillen.

Inschrijving
Vul het inschrijvingsformulier op de volgende pagina aandachtig in en stuur het bij voorkeur per mail naar 
info@nzvakanties.be 



Inschrijvingsformulier

Naam + voornaam:

Straat + nummer + bus:

Postnummer + gemeente:

1 klevertje van uw Neutraal Ziekenfonds per reiziger

Gsm / telefoon: E-mail: 

Namen van de deelnemers Geboortedatum

Handtekening**:

Terug te sturen naar  
NZ Vakanties – Charleroisesteenweg 145 , 1060 Brussel of info@nzvakanties.be

De pracht van Egypte

Vertrekdatum: 16/09 t.e.m. 23/09/2023

** Door dit formulier te ondertekenen, verbindt de klant zich tot een definitieve reservering en aanvaardt hij de algemene verkoopsvoorwaarden van NZ Vakanties. De gegevens 
van onze klanten worden verwerkt om het contract te kunnen uitvoeren, om een vlotte communicatie tussen contractpartijen mogelijk te maken en om NZ Vakanties de mogeli-
jkheid te geven optimale dienstverlening te bieden. Met uw toestemming worden uw gegevens ook verwerkt voor doeleinden van direct marketing, met name opdat NZ Vakan-
ties u de meest recente informatie over haar diensten zou kunnen sturen, alsook andere diensten die u zouden kunnen interesseren. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld 
aan organisaties en/of bedrijven die handelen in naam van NZ vakanties, en onder diens exclusieve autoriteit, wanneer de tussenkomst van deze verwerkers vereist is voor het 
volbrengen van de bovenvermelde doeleinden. U heeft het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing.

* De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België; 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR0441.208.161 Brussel, NBB1015. Bovenvermelde prijzen en voorwaarden 
kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

Annulatieverzekering (6 % op de reissom)

Reisbijstand (€ 24/pers.)

Ik wens geen verzekering

Extensies/extra excursies/opmerkingen/... :


