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Voor de prijstabellen, alle afreisdata, 
de gedetailleerde programma’s, de 
inbegrepen in de prijs, de te voorziene 
kosten, de algemene reisvoorwaarden 
van de geschillencommissie reizen, de 
bijzondere reisvoorwaarden en bijlage 
van 7PLUS Touroperator Belgium en 
andere praktische informatie, gelieve onze 
website te raadplegen: www.7plus.be.

Formaliteiten voor Belgische  
staatsburgers
Het is mogelijk om naar Egypte te reizen 
met een Europese identiteitskaart geldig 
tot 6 maanden na uw terugreis + een 
identiteitsfoto. De internationale reispas 
moet minstens 6 maanden geldig zijn na 
uw terugreis en vereist geen extra foto.  
U verkrijgt een visum bij aankomst in 
Egypte: actuele prijs € 25,00 per persoon, 
ter plaatse cash te betalen (behalve indien 
anders vermeld in de reisdocumenten).

7PLUS, wie zijn wij?
We zijn een team van professionals die reeds 25 jaar haar 
expertise ten dienst stelt om uw droomreizen waar te maken.

Het is met veel passie en creativiteit dat we onze beste 
adressen met u delen om zo kwalitatieve programma’s voor 
te stellen.

Gepassioneerd door culturele reizen, in groep of privé op 
maat gemaakt, 7plus past constant zijn programma’s aan, om 
uw wensen van jaar tot jaar te vervullen.

Neem de tijd om de schatten, gebruiken, cultuur en 
menselijke warmte van de bestemmingen die we u aanbieden 
te ontdekken.

Onze brochure kan u alvast een idee geven en inspireren 
maar wij adviseren u om onze website www.7plus.be 
te raadplegen om al onze gedetailleerde programma’s te 
ontdekken en meer informatie te vinden over onze diverse 
bestemmingen.

Maak je gelukkig, laat jezelf leiden en kom terug met 
duizenden herinneringen.
Het 7PLUS team

REISVERZEKERING  
Staat u op het punt een reis te boeken? Vergeet dan zeker 
geen reisverzekering te nemen ! Met Touring reisverzekering* 
bent u grondig verzekerd, zodat u gerust kan vertrekken en 
zorgeloos van uw langverwachte vakantie kan genieten. Kies 
de formulie die het best bij u past: 

Annuleringsverzekering en reiscompensatie*:  
(4,7% van het totale bedrag van de reis)
Er zijn wel 1001 redenen om uw vertrek te moeten annuleren. 
Touring helpt u onder andere bij een overlijden, ernstige 
ziekte, ongeval, ontslag, scheiding of zelfs een tweede zit.

Global Protect*:  
(5,7% van het totale bedrag van de reis)
Een bundel die de annuleringsverzekering bevat, de 
reiscompensatie in geval van terugkeer naar België, de bijstand 
aan personen (met onbeperkte terugbetaling van medische 
kosten en van repatriëring) en de bagageverzekering.

*  De gewaarborgde prestaties worden gedekt door ATV n.v., België, 
1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0441.208.161 Brussel, NBB 1015.  
Bovenvermelde prijzen en voorwaarden kunnen gewijzigd 
worden zonder voorafgaande kennisgeving.
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GOED OM WETEN
Voor afreis ontvangt u de nodige inlichtingen en documenten  
betreffende uw reis. Gelieve deze aandachtig te lezen.

Verzekerde afreizen
Op basis van minimum 2 personen, worden de deelnemers ter 
plaatse gegroepeerd. De lokale gidsen zijn Nederlands-, Frans- of 
Engelssprekend (afhankelijk van het gekozen programma). 

À-la-cartereizen 
In samenwerking met uw reisagent bieden wij u de mogelijkheid 
om uw reis op maat uit te werken.

Drinkgeld
Op alle schepen ter wereld is een percentage voorzien voor de 
bemanning, dus ook in Egypte. Daarbij komen nog de fooien voor 
de lokale gidsen, chauffeurs, voor de dragers en anderen. U moet 
rekenen op € 5,00 per persoon per dag, dag van vertrek en van 
aankomst inbegrepen (ter plaatse cash te betalen). Kinderen jonger 
dan 12 jaar betalen 50% van de fooien.

Hotels en schepen
De aangeduide sterren in onze programma’s zijn steeds gebaseerd 
op plaatselijke normen. De maaltijden zijn voorzien in het hoofd-
restaurant van het hotel. Maaltijden die genomen worden in de 
andere restaurants of in de ‘à-la-carte’ restaurants, zijn met toeslag, 
dus betalend. Bij de triple kamers/kajuiten is het derde bed een  
opklapbed, waardoor de ruimte aanzienlijk kleiner wordt. Als gevolg 
van diverse vertragingen door de sluis van Esna, het lage waterpeil 
van de Nijl, Egyptair-vluchten,… kan de volgorde van de bezoeken 
soms verschillen maar alle bezoeken zullen uitgevoerd worden. Het 
gepubliceerde programma is dus een theoretisch programma. U 
moet er rekening mee houden dat een schip enig lawaai maakt. 
In alle kajuiten, voor- of achteraan, boven of beneden, wordt het 
geluid van de motoren wel waargenomen. Vergeet geen oordop-
jes mee te nemen. In het laagseizoen, door te weinig deelnemers 
of door onderhoud van de schepen, is het mogelijk dat de cruise 
voorzien wordt aan boord van een ander schip van dezelfde cate-
gorie en met hetzelfde programma.
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ONZE SCHEPEN OP DE NIJL 

Voor prijstabellen, alle vertrekdata en andere gedetailleerde informatie, zie www.7plus.be

MS/Acamar 5* luxe 

Het schip is volledig gerenoveerd sinds november 2018 en  
combineert elegantie, stijl en luxe. De 45 standaard kajuiten van 21 m² 
en de 4 suites zijn zodanig ingericht om u zoveel mogelijk comfort aan 
te bieden. De kajuiten zijn voorzien van panoramische geluidsdichte  
vensters, een individueel regelbare airconditioning, een flat screen 
TV, een kluis en een badkamer met een badkuip en een haardroger. 
Het restaurant biedt een internationale keuken aan in buffet stijl of 

à la carte. Aan boord vindt u verschillende bars terug maar ook een  
zwembad met ligstoelen op het Sundeck, een fitnesszaal en een Spa  
uitgerust met een hammam en een sauna. Het schip beschikt ook over 
liften, een winkeltje en een wasserij. Bovendien biedt het schip een 
gratis internet verbinding aan de Lounge bar. Deze is betalend in de 
kajuiten.  

MS/Esplanade 5* luxe

Dit luxe schip beschikt over 55 moderne kajuiten van 20 m² die 
met verfijning in neutrale kleuren versierd zijn. Alle kajuiten bieden  
panoramische vensters aan om van het uitzicht op de Nijl te  
genieten. Ze zijn uitgerust met een badkamer met een bad, air- 
conditioning, gratis WIFI, een kluis en u heeft ook de mogelijkheid 
om koffie en thee te zetten. Aan boord bevindt zich ook een salon, 

een souvenirwinkel en een restaurant die traditionele en eigentijdse 
gerechten serveert.  Het schip heeft ook een ruim terras met een 
zwembad en een jacuzzi. Ter ontspanning, kunt u van de Spa genieten 
die met een sauna en een hammam uitgerust is en die aromathera-
peutische massages aanbiedt. 

MS/Amwaj Living Stone 5* luxe

Dit schip telt 62 luxe kajuiten: 2 royal suites (50 m²), 2 presidentiële 
suites (40 m²), 12 junior suites (30 m²) en 46 standaard kajuiten (20 
m²). De kajuiten en suites zijn uitgerust met panoramische ramen,  
telefoon, WIFI, haardroger, minibar, kluis, individuele airconditioning, 

tv en een badkamer. Er is een wasservice, een conciërge, een zwem-
bad met jacuzzi, een Spa, een restaurant met internationale keuken, 
Sundeck Bar en Tanya Lounge met avondanimatie. 
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ONZE SCHEPEN OP DE NIJL 

MS/Mövenpick Royal Lily 5* luxe 

Geniet van de mooie landschappen langs de Nijl in een modern  
design. De 56 standaard kajuiten (22 m²) en de 4 royal suites (42 
m²) zijn uitgerust met airco, badkamer met ligbad en haardroger, wc, 
minibar, televisie en panoramisch venster. Het schip biedt een lounge 
bar met danspiste, een fitness, massages, bridgetafel, internethoek, 

souvenirwinkel, juwelier en wasserijdienst aan. Het ruime restaurant 
serveert een traditionele, internationale en vegetarische keuken in 
buffetvorm. Op het Sundeck bevindt zich een zwembad met ligstoe-
len en een bar. Het schip is voorzien van een internet corner. In de 
kajuiten is de WIFI betalend. 

MS/Mövenpick Royal Lotus 5* luxe 

Aan boord van dit 5-sterren luxe schip, zal u de gelegenheid hebben 
om van het prachtig landschap langs de Nijl te genieten. Het schip 
beschikt over 60 ruime kajuiten van 22 m² en 2 suites van 42 m² uit-
gerust met individueel regelbare airconditioning, een televisie en een 
privé badkamer met haardroger. Het schip is ook voorzien van een 

restaurant die een internationale keuken aanbiedt, een healthclub, 
een sundeck met een zwembad, ligstoelen en een bar om zich te ont-
spannen met een cocktail bij zonsondergang. Het schip is voorzien 
van een internet corner. In de kajuiten is de WIFI betalend. 

MS/Radamis III  5*

Dit 5-sterren schip is tijdens de zomer 2019 volledig gerenoveerd 
geweest en beschikt over 64 kajuiten van 18 m² en 2 suites van 28 
m². De kajuiten zijn uitgerust met een individueel regelbare aircon-
ditioning, panoramische vensters om van het prachtig landschap te 

genieten en een privé badkamer met een haardroger. Het schip is ook 
voorzien van een bar, een restaurant, een zwembad op het dek met 
ligstoelen en betalende WIFI. 
Check onze website op www.7plus.be voor meer informatie.  
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ONZE SCHEPEN OP DE NIJL

MS/Oberoi Zahra 5* luxe 

Dit unieke en luxueuze schip biedt u ruime kajuiten en suites aan, 
maar ook een uitstekende gepersonaliseerde service en een  
geraffineerde keuken. De 25 luxe kajuiten (26 m²) zijn zeer elegant  
ingericht en hebben grote panoramische ramen met zicht op de 
Nijl. De 2 luxe suites (50 m²) hebben een privéterras met jacuzzi. 

Alle kajuiten beschikken over een televisie, een dvd-speler, WIFI en  
koffie- en theefaciliteiten. Het schip heeft als enige 4 massage  
cabines aan boord en biedt verschillende schoonheidsbehandelingen 
aan. Kinderen -7 jaar zijn niet toegelaten.

Dahabeya Amirat 

Gedurende uw 7-daagse cruise neemt de Dahabeya Amirat u mee 
naar een andere tijd, die veel zachter en gracieuzer is waardoor u de 
Nijl op een unieke manier ontdekt. De 5 kajuiten beschikken allemaal 
over een panoramisch venster, een volledig uitgeruste badkamer, een 
handmatig regelbare airco, een minibar, een kluis en een televisie. De 

Dahabeya biedt ook 2 suites aan die allebei voorzien zijn van een 
eigen privéterras alsook een toegang tot de openluchtjacuzzi in  
Oosterse stijl en tot een ruim dakterras.

MS/Oberoi Philae 5* luxe 

Dit luxe schip heeft 22 ruime kajuiten (36 m²) en suites (55 m²) met 
panoramisch uitzicht op de Nijl, airconditioning, gratis WIFI, tv,  
telefoon, dvd-speler, minibar, koffiezetapparaat, kluis en prachtige 
badkamer met bad. Geniet van westerse, Indiase, Aziatische en 

Midden-Oosterse gerechten in het restaurant, de lounge of bij het 
zwembad. Ontspan in de fitnessruimte en in de Spa met exclusieve  
behandelingen.
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ONZE SCHEPEN : DE NIJL & HET NASSERMEER 

Dahabeya Amoura

De Dahabeya Amoura Nile Cruise is 38 m lang en beschikt over 
6 kajuiten met een privatieve badkamer en over 1 grote suite met 
een eigen terras. Ze bieden allen een prachtig uitzicht op de Nijl en  
zorgen voor privacy. De kajuiten en de suite zijn uitgerust met  
Egyptische katoenen beddenlinnen, een flat screen TV, een telefoon, 
een ruime kast en een opbergruimte. De badkamers beschikken over 

een hydromassagedouche en een haardroger. Het terras beschikt 
over ligstoelen en is de ideale plaats voor de zonliefhebbers. Aan 
boord, kunt u allerlei Mediteraanse gerechten degusteren of genie-
ten van een muntthee in het Arabische hoekje versierd met tapijten, 
lokale kussens en een Arabesk sofa. 

MS/Mövenpick Prince Abbas 5* 

Dit 5-sterren schip is ideaal om het prachtig landschap van het  
Nassermeer te bewonderen. Deze beschikt over 66 kajuiten van 
22 m² en suites die uitgerust zijn met een badkamer met haardroger, 
een individueel regelbare airconditioning, panoramische vensters, een 
televisie en een telefoon met een internationale lijn. Dankzij de sauna, 

de hammam en de sportzaal, kunt u ontspannen. Aan boord, vindt u 
ook een groot restaurant die een Egyptische en internationale keuken 
aanbiedt maar ook een bar en een salon om van de avondshows te 
genieten, een jacuzzi en een terras met een zwembad en ligstoelen. 
WIFI (betalend). 

MS/Steigenberger Omar El Khayam 5* luxe 

Beleef een onvergetelijke cruise aan boord van dit comfortabel 
schip. Het schip biedt 68 standaard kajuiten (24 m²), 8 grand suites 
(36 m²) en 4 royal suites (70 m²). Alle kajuiten zijn uitgerust met airco,  
televisie, telefoon, minibar en badkamer met ligbad en haardroger,  
panoramisch venster en balkon. Het restaurant serveert een nationale en  
internationale keuken. Als ontspanning: een fitnesscenter, massages, 

Spa,  jacuzzi en een zwembad met poolbar of geniet tijdens het  
varen van het zonnetje op één van de ligstoelen op het Sundeck. Het 
schip heeft eveneens een lounge bar, een wasserij (betalend), WIFI  
(betalend), een souvenirwinkel en een biljart.
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Helnan Dreamland hotel 6th of October 5*
Dit 5-sterren-hotel van traditionele architectuur is ingericht in een 
moderne stijl en is in de wijk 6th of October op enkel 8 km van de 
piramiden van Gizeh gelegen. Het hotel beschikt over 170 ruime 
kamers en suites die allen voorzien zijn van airconditioning, een  
waterkoker, een minibar, een kluis, een flat screen TV, een strijkijzer 
en een badkamer met een haardroger. Het hotel is ook uitgerust met 
de volgende faciliteiten: een openlucht zwembad die tijdens frisse 
periode verwarmd is, een jacuzzi, een sportzaal, een Spa, een terras, 
een tuin, een restaurant, verschillende bars, een geldautomaat, een  
schoonmaakservice en gratis internetverbinding in de gemeenschap-
pelijke ruimtes van het hotel. 

Hilton Ramses 5*
Dit 5-sterrenhotel in Egyptische stijl is gelegen in het hart van Caïro. 
Het hotel biedt 771 kamers aan die uitgerust zijn met een balkon met 
uitzicht op de Nijl of op de stad. Ze zijn mooi ingericht in een rust- 
gevende stijl en beschikken over een flat screen TV, airconditioning 
en een privé badkamer met badkuip of douche. Geniet van een glas in 
één van de bars en van gratis WIFI in de gemeenschappelijke ruimtes 
van het hotel. Bovendien, proef aan een brede keuze internationale  
gerechten in de verschillende restaurants. Sport & ontspanning: het 
hotel heeft een fitnesszaal, een casino, een openlucht zwembad, 
een biljartzaal, een Spa voorzien van een sauna, hammam, jacuzzi en  
massagezaal. 

Sheraton Cairo Hotel et Casino 5*
Het hotel ligt in het hart van Caïro en beschikt over 650 ruime 
kamers met houten meubilair, waaronder 83 suites, verdeeld over 
26 verdiepingen. De kamers bieden een prachtig uitzicht over 
de stad of de Nijl en hebben een badkamer met haardroger en 
badjassen, een satelliet-TV, WIFI, een wekkerradio, een minibar, 
koffie- en theefaciliteiten, 24-uursroomservice en een gratis 
draadloze internetverbinding. Een fitnessruimte, een Spa, een lounge, 
een buitenzwembad, een kinderbad en een casino staan tot uw 
beschikking in het hotel.

Steigenberger Pyramids Cairo 5*
Het 5-sterren hotel ligt op 25 km van het centrum en amper op 3 
km van de meest bekende site in Egypte, het plateau van Gizeh met 
de drie grote Piramiden: Kheops, Khefren en Mykerinos die door de 
Sfinx worden bewaakt. Het Deluxe gebouw is gerenoveerd geweest 
en hernoemd naar Steigenberger Pyramids Cairo. Om een nog 
aangenamer verblijf aan te bieden zijn de infrastructuren verbeterd 
er werden nieuwe diensten bijgevoegd. Het hotel beschikt over 132 
kamers en moderne suites die uitgerust zijn met airconditioning, een 
badkamer met een haardroger, een terras en een flatscreen TV, een 
zwembad, een fitness en een massagekamer om zich te ontspannen 
zijn ook beschikbaar. Gratis WIFI in de gemeenschappelijke ruimtes van 
het hotel.

CITY TRIPS IN CAÏRO
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.
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Concorde El Salam Hotel Cairo 5*
Dit 5-sterren hotel ligt op 6 km afstand van de populaire buitenwijk 
Heliopolis en beschikt over 320 ruime kamers en suites. Ze zijn allen 
uitgerust met gratis WIFI, een flatscreen TV, een telefoon, een privé 
badkamer met kamerhoge ramen en een eigen balkon. Geniet van 
het zwembad (verwarmd in de winter), een manege, een fitnesszaal 
en een tennisveld. Bovendien is het hotel ook voorzien van een Spa 
waar u van diverse ontspannende behandelingen kunt genieten. De 
Spa is ook uitgerust met een sauna, een hammam, een jacuzzi en een  
massagezaal. In het hotel vindt u ook verschillende bars en restau-
rants waar u van lokale en internationale gerechten kunt proeven. 

Conrad Cairo Hotel & Casino 5*
Dit 5-sterrenhotel is in het hart van de levendige wijk van Caïro  
gelegen. Alle kamers hebben zicht op de Nijl en beschikken over een 
badkamer met een douche en een aparte badkuip, een flatscreen 
TV en gratis WIFI. Het hotel biedt ook 6 restaurants en bars aan die 
24u/24 geopend zijn en die verschillende keukens in een aangename 
sfeer aanbieden. Sport & ontspanning: het hotel is uitgerust met een  
openluchtzwembad, een fitnesszaal, winkels, een casino en een Spa 
voorzien van een sauna en een hammam met de mogelijkheid om zich 
te laten masseren.

Hôtel Sofitel Cairo Nile El Guezirah 5*
Dit luxe 5-sterrenhotel is in het stadscentrum van Caïro  
gelegen, niet ver van de zakenwijk op het rustige eiland El Gezirah. Het  
hotel beschikt over 433 kamers met een uitzicht op de rivier. Ze 
zijn allen uitgerust in een hedendaagse stijl en zijn voorzien van 
 airconditioning, een flat screen TV en een privé badkamer. Het hotel  
biedt verschillende bars en 7 restaurants aan waar u Egyptische en  
internationale keuken kunt proeven. Het hotel biedt gratis WIFI aan 
maar vraagt een toeslag voor high-speed internet. Sport & ontspan-
ning: het hotel is uitgerust met een overloopzwembad, een sportzaal en 
een Spa met een hammam, jacuzzi en een massagezaal. 

Marriott Mena House Hotel 5*
Dit luxe hotel gelegen in de schaduw van de piramiden, beschikt 
over kamers in typische stijl met privé balkon, airco, satelliettelevisie,  
telefoon, minibar en badkamer met haardroger. Er zijn verschillende 
bars en restaurants, een zwembad, een fitness, een Spa, een golf-
terrein en gratis WIFI. Dit bijzondere hotel heeft een beperkt aantal 
kamers. Hierdoor, zal ons team zich informeren over de beschikbare 
kamers bij het hotel afhankelijk van uw aanvraag tijdens de boeking. De  
verschillende kamercategorieën zijn de volgende: de Deluxe kamer met 
uitzicht op de tuin of de piramiden, de kamer op de Executive floor 
met uitzicht op de tuin of de piramiden, de Grand Deluxe kamer met 
uitzicht op de tuin en de Piramide suite. 

CITY TRIPS IN CAÏRO
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.
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DE WONDEREN VAN OPPER-EGYPTE
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke donderdag, 
zaterdag & zondag • Volpension • Nederlandssprekende gidsen

Laat u meevoeren door de charme van een gastvrij volk en ontdek een 
buitengewone wereld aan boord van het schip naar keuze: MS/Acamar 5* 
luxe, MS/Mövenpick Royal Lily 5* luxe / Royal Lotus 5* luxe, MS/Amwaj 
Living Stone 5* luxe of MS/Radamis III 5*.

1. Brussel – Caïro – Luxor
Afreis in de loop van de namiddag met Egyp-
tair lijnvluchten naar Luxor via Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het schip.

2. Luxor – Esna
Na het ontbijt vertrek voor het indrukwekken-
de bezoek aan Thebe, de wereld van de do-
den die door de Nijl gescheiden werd van de 
wereld van de levenden en waar de Koningen 
(Koningenvallei) en de Koninginnen (Koningin-
nenvallei) begraven werden. Bezoek aan de 
tempel van koningin Hatsjepsoet in Deir El Ba-
hari. 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.

3. Esna – Edfoe – Kom Ombo
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de best be-
waarde 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, bescherm-
heer van de farao’s. Verder naar Kom Ombo.

4. Kom Ombo – Aswan
Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. Deze 
site is uniek in Egypte. U ontdekt er de acropo-
lis van dit Ptolemeïsche heiligdom. We varen 
verder naar Aswan, hoofdstad van het Egyp-
ti sche Nubië.

5. Aswan
Bezoek aan de stuwdam, aan het papyrusinsti -
tuut en aan de granietgroeven met de onafge-
werkte obelisk die werd achtergelaten omdat 
er een scheur zat in het 42-meter lange gra-
nietblok. Bezoek aan het eiland Filae, domein 
van de godin Isis. In de namiddag maken we 
een feloektocht.

6. Aswan – Esna – Luxor 
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels wer-
den door UNESCO verplaatst zodat ze niet on-
der water zouden komen. Zij werden uit elkaar 
gehaald en steen per steen vervoerd naar de 
top van de helling waaruit ze werden gehou-
wen. In de namiddag afvaart naar Esna waar 
we voor de tweede keer door de sluis moeten 
en verder naar Luxor. 

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 Egypti sche nieuwe 
jaar. De ingang werd bewaakt door twee obe-
lisken waarvan er zich momenteel één op de 
Place de la Concorde in Parijs bevindt.

8. 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 
navigati e.

7 nachten cruise 
op de Nijl

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

MS/Acamar:
Afreis elke zondag
Verzekerde afreis van 03/11/19

€ 1.630
MS/Mövenpick Royal Lily/Royal Lotus:
Afreis elke zondag
Verzekerde afreis van 03/11/19 

€ 1.755
MS/Amwaj Living Stone:
Afreis elke donderdag
Verzekerde afreis van 07/11/19 

€ 1.695
MS/Radamis III:
Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis van 02/11/19

€ 1.295
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – schip – 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• De Nubische Droom, zie p. 22
• Luxor, zie p. 26 – 27 
• Rode Zee, zie p. 29 – 30
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HET EGYPTE VAN DE FARAO’S 
10 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke vrijdag 
Volpension • Nederlandssprekende gidsen

Een onvergetelijke ervaring, op ontdekking naar een legendarische 
beschaving en een uitzonderlijk cultureel patrimonium ti jdens een verblijf 
in Caïro, gevolgd door een week cruise op de Nijl aan boord van het 5* luxe 
schip naar keuze: MS/Acamar of MS/Mövenpick Royal Lily / Royal Lotus. 

1. Vrijdag: Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het hotel.

2. Zaterdag: Caïro
Na het ontbijt bezoek aan Memphis, ruïnes van 
de hoofdstad van het Oude Rijk. Vervolgens 
bezoeken we Sakkarah, de meest bezochte 
necropool van Egypte. In de namiddag bezoek 
aan de meest bekende site in Egypte, het pla-
teau van Gizeh met de drie grote Piramiden: 
Kheops, Khefren en Mykerinos en de Sfi nx.

3. Zondag: Caïro – Luxor
Bezoek aan het museum waar de meest on-
schatbare collecti es van de Egypti sche Oud-
heid ondergebracht zijn. In de namiddag be-
zoek aan de Citadel, een immens fort dat het 
werk is van Saladin. We bezoeken eveneens de 
moskee van Sultan Hassan. In de late namid-
dag transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Luxor. Transfer naar het schip en inscheping.  

4. Maandag: Luxor – Esna
Na het ontbijt vertrek voor het indrukwekken-
de bezoek aan Thebe, de Koningenvallei en de 
Koninginnenvallei. 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 be-
staat uit drie grote gehelen, de grote tempel 
van Amon, de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe. Afvaart naar Esna en door-
tocht door de sluis.

5. Dinsdag: Esna – Edfoe – Kom Ombo
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de 
best bewaarde tempel van Egypte. Deze 
tempel, meesterwerk van de Ptolemeïsche 

architectuur, roept de grootsheid van de god 
Horus op, beschermheer van de farao’s. Ver-
der naar Kom Ombo.

6. Woensdag: Kom Ombo – Aswan
Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. 
Deze site is uniek in Egypte. U ontdekt er de 
acropolisch van dit Ptolemeïsche heilig-
dom. Verder naar Aswan, hoofdstad van het 
Egypti sche Nubië.

7. Donderdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, het papyrusinsti tuut 
en de granietgroeven met de onafgewerk-
te obelisk. Bezoek aan het eiland van Filae, 
domein van de godin Isis. In de namiddag, 
feloektocht.

8. Vrijdag: Aswan – Esna – Luxor 
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels 
werden door UNESCO verplaatst zodat ze niet 
onder water zouden komen. Afvaart naar Esna 
waar we voor de tweede keer door de sluis 
moeten en verder naar Luxor. 

9. Zaterdag: Luxor
Bezoek aan de tempel van Luxor.

10. 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 
navigati e.

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

MS/Acamar:
Afreis elke vrijdag 
Verzekerde afreis van 01/11/19

€ 1.975
MS/Mövenpick Royal Lily/Royal Lotus:
Afreis elke vrijdag 
Verzekerde afreis van 01/11/19

€ 2.100
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel – schip 
volpension – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• De Nubische Droom, zie p. 22
• Alexandrië (pre-extensie), zie p. 24
• Luxor, zie p. 26 – 27
• Rode Zee, zie p. 29 – 30

2 nachten in Caïro 
7 nachten cruise 
op de Nijl
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KLEURRIJK EGYPTE
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag
Volpension (behalve 3 maalti jden) • Nederlandssprekende gidsen

Verblijf in Caïro en een cruise op de Nijl aan boord van het 5* luxe schip 
naar keuze: MS/Esplanade, MS/Mövenpick Royal Lily / Royal Lotus. 

1. Zaterdag: Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het hotel.

2. Zondag: Caïro
In de voormiddag, bezoek aan het museum 
waar de meest onschatbare collecti es van 
de Egypti sche Oudheid ondergebracht zijn. 
Middagmaal in een lokaal restaurant. In de 
namiddag bezoek aan de meest bekende 
site in Egypte, het plateau van Gizeh met de 
drie grote Piramiden: Kheops, Khefren en 
Mykerinos en de Sfi nx.
3. Maandag: Caïro – Luxor
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Luxor. Transfer naar het schip. In de namiddag 
bezoeken we de tempel van Karnak die be-
staat uit drie grote gehelen; de grote tempel 
van Amon, de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe. Vervolgens bezoek aan de 
tempel van Luxor die voor de processie ter ere 
van de god Amon gebruikt werd bij het begin 
van het Egypti sche nieuwe jaar. De ingang 
werd bewaakt door twee obelisken waarvan 
er zich momenteel één op de Place de la Con-
corde in Parijs bevindt.

4. Dinsdag: Luxor – Edfoe
Bezoek aan Thebe, de Koningenvallei en de 
Koninginnenvallei. Bezoek aan de tempel van 
koningin Hatsjepsoet in Deir El Bahari. Halte 
voor de kolossen van Memnon. Afvaart naar 
Esna, doortocht door de sluis en verder naar 
Edfoe.

5. Woensdag: Edfoe – Kom Ombo – Aswan
Bezoek aan de tempel van Edfoe, de 
best bewaarde tempel van Egypte. Deze 
tempel, meesterwerk van de Ptolemeïsche 
architectuur, roept de grootsheid van de 
god Horus op, beschermheer van de farao’s. 
Afvaart naar Kom Ombo en bezoek aan de 
tempel. Deze site is uniek in Egypte. U ontdekt 
er de Acropolis van dit Ptolemeïsche heilig-
dom. We varen verder naar Aswan, hoofdstad 
van het Egypti sche Nubië.

6. Donderdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, de graniet-
groeven met de onafgewerkte obelisk die werd 
achtergelaten omdat er een scheur zat in het 
42-meter lange granietblok. Bezoek aan het 
eiland Filae, domein van de godin Isis. In de 
namiddag, feloektocht.

7. Vrijdag: Aswan – Caïro
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels wer-
den door UNESCO verplaatst zodat ze niet 
onder water zouden komen. Transfer naar de 
luchthaven en vlucht naar Caïro. Vrij middag- 
en avondmaal. Intrek in het hotel.

8. Zaterdag: Caïro – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

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

Prijsvoorbeelden 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

MS/Esplanade:

Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis van 02/11/19  

€ 1.845
MS/Mövenpick Royal Lily/Royal Lotus:
Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis van 02/11/19 

€ 1.875
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel – schip 
volpension (behalve 3 maalti jden) – 
toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (pre-extensie of verlenging), 

zie p. 24
• Sharm El Sheikh, zie p. 31

2 nachten in Caïro
4 nachten cruise 
op de Nijl 
1 nacht in Caïro 
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DE PARELS VAN EGYPTE
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis op vaste data 
Volpension (behalve 3 maalti jden) • Frans- of Engelssprekende lokale gidsen 
(egyptologen)

Verblijf aan boord van het schip MS/Oberoi Philae 5* luxe, een luxe boot 
waarmee u de Nijl afvaart. Geniet van rust en ontspanning in combinati e 
met de must-see sites met een rijke geschiedenis die Egypte te bieden 
heeft . U zal niet ontgoocheld zijn!

1. Zondag: Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het hotel.

2. Maandag: Caïro
In de voormiddag, bezoek aan het museum 
waar de meest onschatbare collecti es van 
de Egypti sche Oudheid ondergebracht zijn. 
Middagmaal in een lokaal restaurant. In de 
namiddag bezoek aan de meest bekende site 
in Egypte, het plateau van Gizeh met de drie 
grote Piramiden: Kheops, Khefren en 
Mykerinos en de Sfi nx.

3. Dinsdag: Caïro – Luxor
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Luxor. Transfer naar het schip. In de namiddag 
bezoeken we de tempel van Karnak die be-
staat uit drie grote gehelen; de grote tempel 
van Amon, de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe. Vervolgens bezoek aan de 
tempel van Luxor die voor de processie ter ere 
van de god Amon gebruikt werd bij het begin 
van het Egypti sche nieuwe jaar. De ingang 
werd bewaakt door twee obelisken waarvan 
er zich momenteel één op de Place de la Con-
corde in Parijs bevindt.

4. Woensdag: Luxor – Esna
Bezoek aan Thebe, de Koningenvallei. Bezoek 
aan de tempel van koningin en halte voor de 
kolossen van Memnon. Afvaart naar Esna, 
doortocht door de sluis.

5. Donderdag: Esna – Edfoe – Kom Ombo 
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de tempel 
de best bewaarde tempel van Egypte. Deze 
tempel, meesterwerk van de Ptolemeïsche 
architectuur, roept de grootsheid van de god 
Horus op, beschermheer van de farao’s. Af-
vaart naar Kom Ombo en bezoek aan de tem-
pel. Deze site is uniek in Egypte. U ontdekt er 
de Acropolis van dit Ptolemeïsche heiligdom. 

6. Vrijdag: Kom Ombo – Aswan
Afvaart naar Aswan bezoek aan de stuwdam 
en het eiland Filae, domein van de godin Isis. In 
de namiddag, feloektocht en bezoek aan Nubi-
sche museum.

7. Zaterdag: Aswan – Caïro
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels wer-
den door UNESCO verplaatst zodat ze niet 
onder water zouden komen. Transfer naar de 
luchthaven en vlucht naar Caïro. Vrij middag- 
en avondmaal. Intrek in het hotel.

8. Zondag: Caïro – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

MS/Oberoi Philae:
Afreis op vaste data 
Verzekerde afreis van 03/11/19  

€ 3.850
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
schip – volpension (behalve 3 maalti jden) 
toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Frans- of Engelssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (pre-extensie of verlenging), 

zie p. 24
• Sharm El Sheikh, zie p. 31

2 nachten in Caïro 
4 nachten cruise 
op de Nijl
1 nacht Caïro 
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PRACHT VAN EGYPTE
10 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag 
Volpension (behalve 3 maalti jden) • Nederlandssprekende gidsen

Een week cruise op de Nijl aan boord van het schip MS/Radamis III 5*, 
gevolgd door een verblijf in Caïro, voor een ontdekking van de schatt en van 
Egypte. 

1. Zaterdag: Brussel – Caïro – Luxor
Afreis in de loop van de namiddag met Egyp-
tair lijnvluchten naar Luxor via Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het schip.

2. Zondag: Luxor – Esna
Na het ontbijt vertrek voor het indrukwekken-
de bezoek aan Thebe, de Koningenvallei en de 
Koninginnenvallei. 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 be-
staat uit drie grote gehelen; de grote tempel 
van Amon, de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe. Afvaart naar Esna en door-
tocht door de sluis.

3. Maandag: Esna – Edfoe – Kom Ombo
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de best 
bewaarde tempel van Egypte. Deze tempel, 
meesterwerk van de Ptolemeïsche architec-
tuur, roept de grootsheid van de god Horus 
op, beschermheer van de farao’s. Verder naar 
Kom Ombo.
4. Dinsdag: Kom Ombo – Aswan
Bezoek aan de tempel van Kom Ombo. Deze 
site is uniek in Egypte. U ontdekt er de acro-
polisch van dit Ptolemeïsche heiligdom. We 
varen verder naar Aswan, hoofdstad van het 
Egypti sche Nubië.

5. Woensdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, het papyrusinsti tuut 
en aan de granietgroeven met de onafgewerk-
te obelisk. Bezoek aan het eiland Filae, domein 
van de godin Isis. In de namiddag, feloektocht.

6. Donderdag: Aswan – Esna – Luxor 
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels wer-
den door UNESCO verplaatst zodat ze niet 
onder water zouden komen. Afvaart naar Esna 
waar we voor de tweede keer door de sluis 
moeten en verder naar Luxor. 

7. Vrijdag: Luxor
Bezoek aan de tempel van Luxor die voor de 
processie ter ere van de god Amon gebruikt 
werd bij het begin van het Egypti sche nieuwe 
jaar. De ingang werd bewaakt door twee obe-
lisken waarvan er zich momenteel één op de 
Place de la Concorde in Parijs bevindt.

8. Zaterdag: Luxor – Caïro 
Ontscheping na het ontbijt, transfer naar de 
luchthaven en vlucht naar Caïro. Bezoek aan 
het museum waar de meest onschatbare col-
lecti es van de Egypti sche Oudheid onderge-
bracht zijn. Middagmaal in een lokaal restau-
rant. In de namiddag bezoek aan de meest 
bekende site in Egypte, het plateau van Gizeh 
met de drie grote Piramiden: Kheops, Khefren 
en Mykerinos en de Sfi nx. Transfer naar het 
hotel.

9. Zondag: Caïro  
Vrije dag in kamer en ontbijt met mogelijkheid 
tot facultati eve bezoeken.

10. Maandag: Caïro – Brussel  
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
afreis naar Brussel.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zaterdag
Verzekerde afreis van 02/11/19 

€ 1.490
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel – 
schip – volpension (behalve 3 maalti jden) – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (verlenging), zie p. 24
• Sharm El Sheikh, zie p. 31

7 nachten cruise 
op de Nijl
2 nachten in Caïro 
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AVONTUUR 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag 
Maalti jden volgens programma • Frans- of Engelssprekende gidsen

Laat de avonturier in je los en ontdek Egypte op een manier die je nooit had 
verwacht. Vaar de Nijl af aan boord van een kleine feloek, slaap onder de 
sterrenhemel, maak de bezoeken op de rug van een ezel, per kameel of met 
de fi ets. Zoveel zaken die uw reis tot een unieke beleving maken.

1. Zaterdag: Brussel – Caïro – Aswan
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Aswan via Caïro. Ont-
haal, formaliteiten en transfer naar het hotel.

2. Zondag: Aswan
In de voormiddag, bezoek aan de tempel van 
Filae, domein van de godin Isis. Vrij middag-
maal. In de namiddag oversteek van de Nijl 
per feloek en per kameel naar het klooster 
van Saint Simeon, één van de oudste en te-
vens grootste kloosters ter wereld. Het kloos-
ter werd eerst opgedragen aan de Egypti sche 
god Khnum en werd later een Kopti sch be-
devaartsoord. Terug naar de oevers van de 
Nijl per kameel en per feloek naar het hotel. 
Avondmaal en overnachti ng in het hotel.

3. Maandag: Aswan – Kom Ombo
Vrije voormiddag of mogelijkheid tot een 
facultati eve excursie naar de tempels van 
Abou 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. Mid-
dagmaal aan boord van de feloek en afvaart 
naar Kom Ombo.  Avondmaal. Overnachti ng 
aan de oevers van een eiland.

4. Dinsdag: Kom Ombo – Edfoe – Luxor 
Verder naar Kom Ombo. Aankomst en 
bezoek aan de tempel die een unieke site in 
Egypte is. U ontdekt er de Acropolis van dit 
Ptolemeïsche heiligdom. Middagmaal inbe-
grepen. Vervolgens, transfer naar Edfoe voor 
het bezoek aan de beste bewaarde tempel van 
Egypte. Deze tempel is een meesterwerk van 
Ptolemeïsche architectuur. Verder naar Luxor. 

Na het inchecken, avondmaal en overnachti ng 
in het hotel. 

5. Woensdag: Luxor
Na het ontbijt, transfer per paard en kar naar 
de tempel van Karnak die bestaat uit drie 
grote delen; de grote tempel van Amon, 
de tempel van Moet en het heiligdom van 
Montoe. Terugkeer naar het hotel. Vrij mid-
dagmaal en vrij namiddag. Avondmaal en over-
nachti ng in Luxor. 

6. Donderdag: Luxor
Vroeg in de ochtend bezoek aan Thebe, de 
wereld van de doden die door de Nijl geschei-
den werd van de wereld van de levenden en 
waar de Koningen (Vallei der Koningen) en 
Koninginnen (vallei der Koninginnen) begra-
ven werden. Na het middagmaal, bezoek aan 
de tempel van koningin Hatsjepsoet in Deir El 
Bahari.  Stop voor de kolossen van Memnon.  
Gedurende de dag worden de transfers tussen 
de verschillende plaatsen uitgevoerd op de rug 
van een ezel, per fi ets en per wagen afh ankelijk 
van de afstand en de weersomstandigheden.  
Avondmaal en overnachti ng in het hotel.

7. Vrijdag: Luxor 
Vrije dag in het hotel met halfpension. Moge-
lijkheden tot facultati eve uitstappen. 

8. Zaterdag: Luxor – Caïro – Brussel 
Transfer naar de luchthaven en afreis naar 
Brussel via Caïro. 

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis van 02/11/19

€ 1.270
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
feloek – maalti jden volgens programma – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale Frans- 
of Engelssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Luxor zie p. 26 – 27 
• Rode Zee, zie p. 29 – 30 

2 nachten in Aswan 
1 nacht in een feloek 
op de Nijl 
4 nachten in Luxor 
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EEUWIG EGYPTE
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke donderdag 
Volpension (behalve 3 maalti jden) • Nederlandssprekende gidsen

Na het bezoek aan het museum en de piramiden in Cairo, vertrek voor een 
schitt erende cruise op de Nijl met de MS/Radamis III 5* schip. Met deze 
cruise bezoekt u de cruciale plaatsen uit de Egypti sche geschiedenis. 

1. Donderdag: Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, forma-
liteiten en transfer naar het hotel.

2. Vrijdag: Caïro
In de voormiddag, bezoek aan het museum 
waar de meest onschatbare collecti es van 
de Egypti sche Oudheid ondergebracht zijn. 
Middagmaal in een lokaal restaurant. In de 
namiddag bezoek aan de meest bekende 
site in Egypte, het plateau van Gizeh met de 
drie grote Piramiden: Kheops, Khefren en 
Mykerinos en de Sfi nx.

3. Zaterdag: Caïro – Luxor
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Luxor. Transfer naar het schip. In de namiddag 
bezoeken we de tempel van Karnak die be-
staat uit drie grote gehelen; de grote tempel 
van Amon, de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe. Vervolgens bezoek aan de 
tempel van Luxor die voor de processie ter 
ere van de god Amon gebruikt werd bij het 
begin van het Egypti sche nieuwe jaar. De in-
gang werd bewaakt door twee obelisken waar-
van er zich momenteel één op de Place de la 
Concorde in Parijs bevindt.

4. Zondag: Luxor – Edfoe
Bezoek aan Thebe, de Koningenvallei. Bezoek 
aan de tempel van koningin en halte voor de 
kolossen van Memnon. Afvaart naar Esna, 
doortocht door de sluis en verder naar Edfoe.

5. Maandag: Edfoe – Kom Ombo - Aswan
Bezoek aan de tempel van Edfoe, de best 
bewaarde tempel van Egypte. Deze tempel, 
meesterwerk van de Ptolemeïsche architec-
tuur, roept de grootsheid van de god Horus 
op, beschermheer van de farao’s. Afvaart 
naar Kom Ombo en bezoek aan de tempel. 
Deze site is uniek in Egypte. U ontdekt er de 
Acropolis van dit Ptolemeïsche heiligdom. 
Afvaart naar Aswan, hoofdstad van het 
Nubisch Egypte. 

6. Dinsdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, aan het papyrusinsti -
tuut en aan de granietgroeven met de onafge-
werkte obelisk die werd achtergelaten omdat 
er een scheur zat in het 42m lange granietblok. 
Bezoek aan het eiland Filae, domein van de 
godin Isis. In de namiddag maken we een fe-
loektocht.

7. Woensdag: Aswan – Caïro
Mogelijkheid tot de facultati eve uitstap naar 
de tempels van Aboe Simbel. De tempels wer-
den door UNESCO verplaatst zodat ze niet 
onder water zouden komen. Transfer naar de 
luchthaven en vlucht naar Caïro. Vrij middag- 
en avondmaal. Intrek in het hotel.

8. Donderdag: Caïro – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke donderdag 
Verzekerde afreis van 07/11/19

€ 1.380
Inbegrepen in de prijs
vluchten – taksen – transfers – hotels – 
schip – volpension (behalve 3 maalti jden) 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (verlenging), zie p. 24
• Sharm El Sheikh, zie p. 31

2 nachten in Caïro 
4 nachten cruise 
op de Nijl
1 nacht in Caïro  
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ONTDEKKING VAN EGYPTE 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke maandag
Volpension (behalve 5 maalti jden)  • Nederlandssprekende gidsen

Na een bezoek aan Cairo waar u de schatt en van het oude Egypte 
zal ontdekken, geniet u van een Nijlcruise aan boord van het schip 
MS/Radamis III 5 *. Hierna kunt u genieten van de prachti ge stad Luxor, 
met ondr andere het bezoek aan de tempel van Karnak. 

1. Maandag: Brussel – Caïro 
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, 
formaliteiten en transfer naar het hotel. 

2. Dinsdag: Caïro 
De voormiddag is gewijd aan het museum 
waar we de meest volledige en onschatbare 
collecti es van de Egypti sche Oudheid terug 
vinden waaronder de schat van Toetankha-
mon. Middagmaal in een lokaal restaurant. 
In de namiddag bezoek aan de meest beken-
de site in Egypte, het plateau van Gizeh met 
de drie grote Piramiden: Kheops, Khefren en 
Mykerinos. Vrije avondmaal.

3. Woensdag: Caïro – Aswan
Transfer naar de luchthaven en vlucht naar 
Aswan. Transfer naar het schip. Bezoek aan 
de stuwdam, de granietgroeven met de 
onafgewerkte obelisk die werd achtergela-
ten omdat er een scheur zat in het 42-meter 
lange granietblok. Bezoek aan het eiland Filae, 
domein van de godin Isis. 

4. Donderdag: Aswan – Kom Ombo – Edfoe
Mogelijkheid tot een facultati ef bezoek aan 
de twee tempels van Aboe Simbel. Dankzij 
UNESCO werden deze tempels van de over-
stroming gered die de bouw van de stuwdam 
met zich bracht. Afvaart naar Kom Ombo 
en bezoek aan de tempel. Deze site is uniek 
in Egypte. U ontdekt er de Acropolis van dit 
Ptolemeïsche heiligdom. Verder naar Edfou.

5. Vrijdag: Edfoe - Luxor
Bezoek aan de tempel van Edfoe, 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, bescherm-
heer van de farao’s.  Verder afvaart naar Luxor.  
Bezoek aan de tempel van Karnak die bestaat 
uit drie grote gehelen: de grote tempel van 
Amon die door een sfi nksengalerij verbonden 
wordt met de tempel van Moet en het heilig-
dom van Montoe.  Bezoek aan de tempel van 
Luxor.

6. Zaterdag: Luxor 
Bezoek aan Thebe, de Koningenvallei en de 
Koninginnenvallei. Bezoek aan de tempel van 
koningin Hatsjepsoet in Deir El Bahari. Halte 
voor de kolossen van Memnon. Ontscheping, 
transfer en intrek in het hotel. Vrije middag- en 
avondmaal. 

7. Zondag: Luxor
Vrije dag in kamer en ontbijt

8. Maandag: Luxor – Caïro – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vluchten naar Brussel, via Caïro.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke maandag 
Verzekerde afreis van 04/11/19

€ 1.335
Inbegrepen in de prijs
vluchten – taksen – transfers – hotels – 
schip – volpension (behalve 5 maalti jden)
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Nederlandssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (verlenging), zie p. 24
• Rode Zee, zie p. 29 – 30

2 nachten in Caïro 
3 nachten cruise 
op de Nijl 
2 nachten in Luxor 
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IN DE VOETSPOREN VAN RAMSES II
10 dagen / 9 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag 
Volpension (behalve 1 maalti jd) • Frans- of Engelssprekende lokale gidsen

Een cruise op de Nijl aan boord van het schip MS/Esplanade 5* Luxe, een 
cruise op het Nassermeer aan boord van het schip MS/Mövenpick Prince 
Abbas 5* en verblijf in Caïro. Onvergetelijk klank- en lichtspel aan de 
tempels van Aboe Simbel inbegrepen.

1. Zaterdag: Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro. Onthaal, forma-
liteiten en transfer naar het hotel.

2. Zondag: Caïro
In de voormiddag, bezoek aan het museum. 
In de namiddag, bezoek aan het plateau van 
Gizeh met de piramiden en de Sfi nx.

3. Maandag: Caïro – Luxor
Transfer naar de luchthaven, vlucht naar Luxor 
en transfer naar het schip. In de namiddag be-
zoek aan de tempels van Karnak en Luxor.

4. Dinsdag: Luxor – Edfoe
Bezoek aan Thebe, gelegen op de linkeroever, 
met de Koningenvallei, de Koninginnenvallei, 
de tempel van koningin Hatsjepsoet in Deir El 
Bahari en halte voor de kolossen van Memnon. 
Afvaart naar Esna, doortocht door de sluis en 
verder naar Edfoe.

5. Woensdag: Edfoe – Kom Ombo – Aswan
Bezoek aan de tempel van Edfoe. Afvaart naar 
Kom Ombo en bezoek aan de tempel. Verder 
naar Aswan.

6. Donderdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, de granietgroeven 
met de onafgewerkte obelisk en de tempel 
van Filae. In de namiddag maken we een 
feloektocht.

7. Vrijdag: Aswan – Aboe Simbel
Transfer via de weg naar Aboe Simbel (± 3u30) 
en inscheping aan boord van het schip voor de 
cruise op het Nassermeer. Bezoek aan de twee 
tempels van Aboe Simbel. ’s Avonds, klank- en 
lichtspel.

8. Zaterdag: Aboe Simbel – Wadi El Seboua 
Afvaart en halte voor de rots van Ibrim. In de 
namiddag, bezoek aan de tempels van Amada 
en Derr en het graf van Penout. Verder naar 
Wadi El Seboua.

9. Zondag: Wadi El Seboua – Aswan
Bezoek aan Wadi El Seboua en de tempels van 
Dakka en Meharakka. Afvaart naar Aswan.

10. Maandag: Aswan – Caïro – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis va 18/01/20 

€ 2.455
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel – 
schepen – volpension (behalve 1 maalti jd) 
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Frans- of Engelssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (verlenging), zie  p. 24
• Sharm El Sheikh (pre-extensie of 

verlenging), zie  p. 31 

2 nachten in Caïro 
4 nachten cruise 
op de Nijl 
3 nachten cruise 
op het Nassermeer 
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TOETANCHAMON, DE JONGE FARAO
12 dagen / 11 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zondag 
Maalti jden volgens programma • Frans- of Engelssprekende gidsen 
(Nederlandssprekende gidsen op aanvraag)

Luxor, gevolgd door een Nijlcruise aan boord van het luxe schip 
MS/Esplanade 5 *, een cruise op het Nassermeer aan boord van het schip 
MS/Mövenpick Prince Abbas 5 * luxe en verblijf in Cairo. Onvergetelijk 
geluid en lichtspel aan de tempels van Abu Simbel inbegrepen.

1. Zondag: Brussel – Caïro - Luxor
Afreis in de loop van de namiddag met Egyptair 
lijnvluchten naar Luxor via Caïro. Onthaal, forma-
liteiten en transfer naar het hotel.

2. Maandag: Luxor 
Vrije voormiddag in het hotel.  In de namiddag, 
transfer naar het schip en inscheping. Bezoek aan 
de tempel van Karnak die bestaat uit drie grote 
gehelen: de grote tempel van Amon die door een 
sfi nksengalerij verbonden wordt met de tempel 
van Moet en het heiligdom van Montoe. Bezoek 
aan de tempel van Luxor die voor de processie 
ter ere van de god Amon gebruikt werd bij het 
begin van het Egypti sche nieuwe jaar. De ingang 
werd bewaakt door twee obelisken waarvan er 
zich momenteel één op de Place de la Concorde 
in Parijs bevindt.

3. Dinsdag: Luxor – Edfou 
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 (Koningen-
vallei) en de Koninginnen (Koninginnenvallei) 
begraven werden. Bezoek aan de tempel van ko-
ningin Hatsjepsoet in Deir El Bahari. Halte voor 
de kolossen van Memnon . Afvaart naar Esna, 
doortocht door de sluis en verder naar Edfoe.

4. Woensdag: Edfou – Kom Ombo - Aswan
Bezoek aan de tempel van Edfoe, de best 
bewaarde tempel van Egypte, een meesterwerk 
van de Ptolemeïsche architectuur. Afvaart naar 
Kom Ombo en bezoek aan de tempel. We varen 
verder naar Aswan. 

5. Donderdag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam, de granietgroeven met 
de onafgewerkte obelisk en aan het eiland Filae. 
In de namiddag, feloektocht.

6. Vrijdag: Aswan – Aboe Simbel 
Transfer via de weg naar Aboe Simbel (± 3u30). 
Inscheping voor de cruise op het Nassermeer. 
Bezoek aan de twee tempels van Aboe Simbel. ’s 
Avonds, klank- en lichtspel aan de tempels. 

7. Zaterdag: Aboe Simbel – Wadi El Seboua 
Afvaart en halte voor de rots van Ibrim. In de 
namiddag bezoek aan de tempel en de oase 
van Amada, de tempel van Derr en het graf van 
Penout, vice-koning van Nubië onder Ramses VI. 
Verder naar Wadi El Seboua. 

8. Zondag: Wadi El Seboua – Aswan 
Bezoek aan Wadi El Seboua en de tempels van 
Dakka en Meharakka. Afvaart naar Aswan. 

9. Maandag: Aswan – Caïro 
Ontscheping na het ontbijt en bezoek aan de 
tempel van Kalabsha, de rotstempel van Beit El 
Wali en de kiosk van Kertassi. Transfer naar de 
luchthaven en vlucht naar Caïro en transfer naar 
het hotel. Vrij middag- en avondmaal. 

10. Dinsdag: Caïro
In de voormiddag, bezoek aan het museum. Mid-
dagmaal inbegrepen. In de namiddag bezoek aan 
de meest bekende site in Egypte, het plateau van 
Gizeh met de drie grote Piramiden en de Sfi nx.

11. Woensdag: Caïro
Vrije dag in kamer en ontbijt met de mogelijkheid 
tot facultati eve bezoeken.

12. Donderdag: Caïro -  Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zondag 
Verzekerde afreis van 03/11/19 

€ 2.685
Inbegrepen in de prijs
vluchten – taksen – transfers – hotels – 
schepen – maalti jden volgens programma
toegangsgelden en bezoeken – 
Frans- of Engelssprekende gidsen 
(Nederlandssprekende gidsen op aanvraag)

Mogelijke verlengingen
• Alexandrië (verlenging), zie  p. 24
• Sharm El Sheikh (pre-extensie of 

verlenging), zie  p. 31

1 nacht in Luxor 
4 nachten cruise 
op de Nijl  
3 nachten cruise 
op het Nassermeer 
3 nachten in Caïro  
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DAHABEYA AMIRAT (ASWAN / LUXOR)  
9 dagen / 8 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke vrijdag • Volpension
Frans- of Engelssprekende gidsen 

Ontdek Egypte in alle rust ti jdens een cruise op de Nijl aan boord van 
een traditi onele zeilboot vol van charme en verfi jning. Afh ankelijk van de 
vertrekdatum, start de cruise in Luxor of Aswan.

1. Vrijdag: Brussel – Caïro – Aswan
Afreis in de loop van de namiddag met Egyp-
tair lijnvluchten naar Aswan via Caïro. Transfer 
naar het hotel en overnachti ng.

2. Zaterdag: Aswan 
Vrije voormiddag of mogelijkheid tot de 
facultati eve uitstap naar de tempels van Aboe 
Simbel. De tempels werden door UNESCO 
verplaatst zodat ze niet onder water zouden 
verdwijnen. Vervolgens inscheping voor het 
middagmaal en vrije namiddag. Overnachti ng 
in Aswan.

3. Zondag: Aswan
Bezoek aan de stuwdam en aan de tempel 
van Filae, domein van de godin Isis. Verder af-
vaart naar Kom Ombo en overnachti ng in de 
nabijheid van Kom Ombo. 

4. Maandag: Aswan – Kom Ombo
Verder naar Kom Ombo. Aankomst en bezoek 
aan de tempel. Deze site is uniek in Egyp-
te. U ontdekt er de heilige acropolis van dit 
Ptolemeïsche heiligdom. Overnachti ng naast 
een eiland van de Nijl. 

5. Dinsdag: Kom Ombo – Gebel Silsilla – 
Edfoe
Afvaart naar Gebel Silsilla, lett erlijk «de berg 
van de keten» waarvan de steengroeven op 
de rechteroever een soort defi lé vormen. 
Verdere afvaart naar Edfoe en bezoek aan de 
best bewaarde tempel van Egypte, een parel-
tje van de Ptolemeïsche architectuur. Over-
nachti ng naast een eiland van de Nijl. 

6. Woendag: Edfoe – El Kab – Esna
Afvaart naar Esna en doortocht door de sluis. 
Verder afvaart naar El Kab, het voormali-
ge Nekheb, stad van de godin Nekhbet, de 
giergodin. Overnachti ng naast een eiland van 
de Nijl. 

7. Donderdag: Esna – Luxor
Afvaart naar Luxor. Aankomst en bezoek aan 
de tempel van Karnak die bestaat uit drie 
grote delen; de grote tempel van Amon, de 
tempel van Moet en het heiligdom van 
Montoe. Deze tempel is bovendien het groot-
ste religieus complex van de oudheid. Over-
nachti ng in Luxor.

8. Vrijdag: Luxor
Na het ontbijt, bezoek aan Thebe, de 
Koningenvallei en de Koninginnenvallei. 
Verder bezoek aan de tempel van koningin 
Hatsjepsoet in Deir El Bahari en halte aan 
kolossen van Memnon. In de namiddag 
bezoek aan de tempel van Luxor. Overnachti ng 
in Luxor.

9. Zaterdag: 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 
navigati e.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke vrijdag 
Verzekerde afreis van 01/11/19 

€ 3.195
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotel
schip – volpension – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Frans- of Engelsspre-
kende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Prijs en bestemming op aanvraag

1 nacht in Aswan of 
Luxor 
7 nachten cruise op de 
Nijl aan boord van een 
Dahabeya 
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DAHABEYA AMOURA 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zaterdag 
Maalti jden volgens programma • Frans- of Engelssprekende gidsen 
(Nederlandssprekende gidsen op aanvraag)

Na een verblijf in Luxor, ontdek Egypte ti jdens een vijfdaagse cruise op de 
Nijl aan boord van een traditi onele zeilboot vol charme. De reis eindigt in 
de prachti ge stad, Aswan. 

1. Zaterdag: Brussel – Caïro – Luxor
Afreis in de loop van de namiddag met Egyp-
tair lijnvluchten naar Luxor via Caïro. Transfer 
naar het hotel en overnachti ng.

2. Zondag: Luxor  
Na het ontbijt, bezoek aan Thebe, de Ko-
ningenvallei en de Koninginnenvallei. Verder 
bezoek aan de tempel van koningin Hatsjep-
soet in Deir El Bahari en halte aan de kolossen 
van Memnon. In de namiddag bezoek aan de 
tempel van Luxor die voor de processie ter 
ere van de god Amon gebruikt werd. De in-
gang werd bewaakt door twee obelisken waar-
van er zich momenteel één op de Place de la 
Concorde in Parijs bevindt. Middagmaal en 
avondmaal vrij. Overnachti ng in het hotel. 

3. Maandag: Luxor – Esna – El Hegz
In de voormiddag, bezoek aan de tempel van 
Karnak die bestaat uit drie grote delen; de 
grote tempel van Amon, de tempel van Moet 
en het heiligdom van Montoe. Vervolgens, 
transfer van Luxor naar Esna. Inscheping en 
middagmaal aan boord van de Dahabeya. 
Afvaart naar het eiland El Hegz en overnach-
ti ng aan boord.

4. Dinsdag: Esna – Edfoe – Gebel Silsilla 
Afvaart naar Edfoe en bezoek aan de best 
bewaarde tempel van Egypte, een pareltje 
van de Ptolemeïsche architectuur. Verder naar 
Gebel Silsilla, lett erlijk «de berg van de keten» 
waarvan de steengroeven op de rechteroever 
een soort defi lé vormen. Overnachti ng aan 
boord. 

5. Woensdag: Gebel Silsilla – Kom Ombo 
Verdere afvaart naar Kom Ombo. Aankomst 
en bezoek aan de tempel. Deze site is uniek 
in Egypte. U ontdekt er de heilige Acropolis 
van dit Ptolemeïsche heiligdom. Overnachti ng 
naast een eiland van de Nijl. 

6. Donderdag: Kom Ombo – Aswan
Afvaart naar Aswan, hoofdstad van het Egyp-
ti sche Nubië. Aankomst en bezoek aan de 
tempel van Filae, domein van de godin Isis. 
Overnachti ng aan boord. 

7. Vrijdag: Aswan 
Ontscheping in Aswan. Mogelijkheid tot de fa-
cultati eve uitstap naar de tempels van Aboe 
Simbel. De tempels werden door UNESCO 
verplaatst zodat ze niet onder water zouden 
verdwijnen. Middagmaal en avondmaal vrij. 
Vervolgens transfer naar het hotel en over-
nachti ng in Aswan. 

8. Zaterdag: Aswan – 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 
navigati e.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zaterdag 
Verzekerde afreis van 02/11/19 

€ 1.825
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels
schip – maalti jd volgens programma
toegangsgelden en bezoeken – lokale 
Frans- of Engelssprekende gidsen 
(Nederlandssprekende gidsen op aanvraag)

Mogelijke verlengingen
• Luxor (pre-extensie), zie p. 26 – 27
• Aswan (extensie), zie p. 28
• Caïro (pre-extensie of verlenging), 

zie p 8 – 9

2 nachten in Luxor 
4 nachten cruise op de 
Nijl aan boord van een 
Dahabeya 
1 nacht in Aswan  
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DE NUBISCHE DROOM 
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zondag
Volpension (behalve 4 maalti jden) • Frans- of Engelssprekende gidsen

Een schitt erende cruise op het Nassermeer aan boord van het 5* luxe schip 
MS/Mövenpick Prince Abbas  en verblijf in Aswan. Onvergetelijk klank- en 
lichtspel aan de tempels van Aboe Simbel inbegrepen.

1. Zondag: Brussel – Caïro – Aswan
Afreis in de loop van de namiddag met 
Egyptair lijnvluchten naar Aswan via Caïro. 
Onthaal, formaliteiten en transfer naar het 
hotel. 

2. Maandag: Aswan
Vrije voormiddag. Transfer naar het schip en 
inscheping. In de namiddag bezoek aan het 
Nubisch museum (bezoek zonder gids).

3. Dinsdag: Aswan – Wadi El Seboua
Bezoek aan de tempel van Kalabsha, de 
rotstempel van Beit El Wali en de Kiosk van 
Kertassi. We varen verder naar Wadi El 
Seboua.

4. Woensdag: Wadi El Seboua – Amada
In de voormiddag, bezoek aan Wadi El Seboua 
en de tempels van Dakka en Meharakka. Af-
vaart naar Amada. In de namiddag, bezoek aan 
de tempels van Amada en Derr en het graf van 
Penout.

5. Donderdag: Amada – Aboe Simbel
’s Morgens, halte voor de rots van Ibrim. In 
de namiddag navigati e naar Aboe Simbel. 
Bezoek aan de twee tempels. ’s Avonds klank- 
en lichtspel.

6. Vrijdag: Aboe Simbel – Aswan 
Ontscheping, transfer via de weg naar het 
hotel te Aswan. 

7. Zaterdag: Aswan
Vrije dag in het hotel in kamer en ontbijt. 

8. Zondag: Aswan – Brussel
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel via Caïro.

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

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zondag 
Verzekerde afreis van 03/11/19 

€ 1.950
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels – 
schip – volpension (behalve 4 maalti jden) – 
toegangsgelden en bezoeken – lokale Frans- 
of Engelssprekende gidsen

Mogelijke verlengingen
• Aswan, zie p. 28
• Caïro, zie p. 8 – 9 

Dit programma is ook mogelijk als verlen-
ging vanuit Luxor op al onze programma’s 
die eindigen in Luxor. In dit geval is er een 
transfer voorzien per wagen (± 4u30) naar 
Aswan op dag 1.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke zondag 
Verzekerde afreis van 03/11/19 

€ 1.395
Inbegrepen in de prijs
Transfers – hotels – schip – volpension 
(behalve 4 maalti jden) – toegangsgelden en 
bezoeken – lokale Frans- of Engelssprekende 
gidsen

1 nacht Aswan 
4-nachten cruise 
op het Nassermeer 
2 nachten in Aswan 
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IN DE VOETSPOREN VAN ALEXANDER DE GROTE
8 dagen / 7 overnachti ngen • Verzekerde afreis elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag, zondag en maandag • Maalti jden volgens programma
Frans- of Engelssprekende gidsen

Laat je verrassen door de grote stad van Alexandrië, ‘Parel van de 
Middellandse Zee’, door de Kopti sche kloosters van Wadi El Natroun en 
door de schoonheid van de oase van Siwa.

1. Brussel – Caïro
Afreis in de loop van de namiddag met een 
Egyptair lijnvlucht naar Caïro.  Onthaal, forma-
liteiten en transfer naar het hotel.

2. Caïro – Alexandrië
Vertrek naar Alexandrië. Onderweg bezoek 
aan de Kopti sche kloosters van Wadi Natroen: 
Al-Suryani, El Baramus, Anba Bishoi en Anba 
Maqar. Deze historische stad, gelegen in een 
vallei met meerdere zoutmeren, dankt zijn 
naam aan natron, dat door de oude Egyptena-
ren gebruikt werd voor het maken van mum-
mies. Verder naar Alexandrië en middagmaal. 
Vrije namiddag (avondmaal niet inbegrepen).

3. Alexandrië
De dag is gewijd aan het bezoek van de 
‘Parel van de Middellandse Zee’ met de zuil 
van Pompeïus in rood graniet, het museum en 
de catacomben van Kôm ed-Dik. Middagmaal 
en stop aan het Qaïtbai–fort, gebouwd op de 
plaats van de oude vuurtoren van Alexandrië. 
Vrij avondmaal.

4. Alexandrië - Siwa
Vertrek naar de prachti ge oase van Siwa. On-
derweg stop in El Alamein en bezoek aan de 
begraafplaatsen die getuigen van de Tweede 
Wereldoorlog.   De oase van Siwa is gelegen in 
een dal temidden van grote zoutmeren. Ze zijn 
het ulti eme bewijs dat dit gebied vroeger een 
zee was.  De belangrijkste bron van inkomsten 
is de teelt van fruitbomen (dadels en olijven). 
Middag- en avondmaal inbegrepen.

5. Siwa
De dag is gewijd aan de ontdekking van de 
prachti ge witt e oase, Siwa.  ’s Ochtends be-
zoek aan de ruïnes van het oude fort van Shali 
dat dateerd uit de 13de eeuw en uitzicht geeft  
op de, op 20m onder de zeespiegel liggende, 
grote zoutmeren.  In het midden van deze 
vesti ging bevindt zich de tempel van het ora-
kel van Amon, welke ook Alexander de Grote 
bezocht heeft .  Verder bezoek aan het bad van 
Cleopatra en Jabal ElDakrour.  In de namid-
dag, vertrek per 4x4 door de woesti jn langs de 
bronnen van Bir Whalid en Al Shayatti  a. Mid-
dag-en avondmaal inbegrepen.

6. Siwa – Alexandrië
Rit terug naar Alexandrië. Onderweg stop in 
Marsa Matrouh. Tijdens de Egypti sche Oud-
heid was dit een klein vissersdorpje, later 
onder de Romeinse bezetti  ng werd het een 
belangrijke handelshaven maar ook de plaats 
van zware gevechten ti jdens de Tweede 
Wereldoorlog tussen Duitsland en Engeland. 
Middagmaal onderweg. Overnachti ng in 
Alexandrië. Vrij avondmaal. 

7. Alexandrië – Caïro
Vertrek naar Caïro.  Aankomst en check in in 
het hotel.  Vrije namiddag. (middag- en avond-
maal niet inbegrepen).

8. Caïro – Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld 
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Afreis elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag, zondag en maandag 
Verzekerde afreis van 01/11/19

€ 2.190 
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – maal-
ti jden volgens programma – toegangs-
gelden en bezoeken – lokale Frans- of 
Engelssprekende gidsen 

Mogelijke verlengingen
• Caïro, zie p 8 – 9

1 nacht in Caïro 
2 nachten in Alexandrië  
2 nachten in Siwa  
1 nacht in Alexandrië  
1 nacht in Caïro  
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VERLENGING ALEXANDRIË 
4 dagen / 3 overnachti ngen • Verzekerde afreis • Maalti jden volgens 
programma 

Pre-extensie of verlenging mogelijk op al onze programma’s.  Voor sommige 
programma’s zal er één overnachti ng bijgevoegd moeten worden in Caïro 
of Alexandrië aan het einde van het programma, afh ankelijk van de dag van 
de terugreis.   

Ontdekking van Alexandrië, ‘de Parel van de Middellandse Zee’ en de 
Kopti sche kloosters van Wadi Natroen.

1. Caïro – Alexandrië
Vertrek naar Alexandrië. Onderweg bezoek 
aan de Kopti sche kloosters van Wadi Natroen: 
Al-Suryani, El Baramus, Anba Bishoi en Anba 
Maqar. Deze historische stad, gelegen in een 
vallei met meerdere zoutmeren, dankt zijn 
naam aan natron, dat door de oude Egyp-
tenaren gebruikt werd voor het maken van 
mummies. Verder naar Alexandrië en middag-
maal.

2. Alexandrië
De dag is gewijd aan het bezoek van de 
‘Parel van de Middellandse Zee’ met de zuil 
van Pompeus in rood graniet, het museum, de 
catacomben van Kôm ed-Dik en de beroemde 
bibliotheek van Alexandrië. Middagmaal en 
halte aan het Qaïtbai–fort, gebouwd op de 
plaats van de oude vuurtoren van Alexandrië.

3. Alexandrië – Caïro
In de voormiddag, vertrek naar Caïro. Aan-
komst en check-in in het hotel. In de namid-
dag, vrije ti jd of mogelijkheid tot facultati eve 
bezoeken.

4. Caïro – Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht met bestemming Brussel 

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen)

Verzekerde afreis van 01/11/19 

€ 721
Inbegrepen in de prijs
Transfers – hotels – maalti jden volgens 
programma – toegangsgelden en bezoeken – 
lokale Frans- of Engelssprekende gids 

2 nachten in Alexandrië  
1 nacht in Caïro  
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DE WONDEREN VAN HET MIDDEN OOSTEN:
PETRA EN PIRAMIDEN
8 dagen / 7overnachti ngen • Verzekerde afreis elke zondag 
Maalti jden volgens programma

Van het Hasjemiti sch koninkrijk tot de Egypti sche dynasti e, laat je 
doordringen tot de eeuwenoude geschiedenis en ontdek de oorsprong van 
onze civilisati e. 

1. Brussel – Amman
Afreis in de loop van de namiddag met 
Egyptair lijnvluchten naar Amman via Caïro. 
Onthaal, formaliteiten en transfer naar het 
hotel. 

2. Amman – Neboberg – Madaba – Shobak 
– Petra 
Vertrek naar Petra, langs de Koninklijke Weg, 
met onderweg bezoek aan de Neboberg, een 
uitkijkplaats vanwaar Mozes het ‘Beloofde 
Land’ mocht aanschouwen alvorens te 
sterven. Tevens bezoek aan Madaba, waar 
we een mozaïek uit 6de eeuw kunnen bewon
deren in de Sint-Jorisbasiliek. Verder door naar 
de site van Shobak, met zijn versterkte burcht. 
Aankomst in Petra in de vroege avond.

3. Petra
Volledige dag bezoek om deze uitzonderlij-
ke en wereldberoemde site te bezoeken. Het 
waren de Nabateeërs, een nomadenvolk dat 
zich hier sti laan permanent vesti gde, die deze 
prachti ge site hebben gesti cht. We ontdekken 
talrijke mausolea uitgehouwen in de rotsen en 
nog tal van andere bezienswaardigheden.

4. Petra – Litt le Petra – Beidah – Wadi Rum – 
Amman
In de voormiddag bezoek aan Al-Barid, beter 
gekend als ‘Litt le Petra’ en Beidah, één van 
de oudste neolithische dorpen in de streek. 
Vervolgens verder door naar de Wadi Rum 
woesti jn waar we een tocht maken per 4x4 
(± 2u00). Terug naar Amman. 

5. Amman – Cairo
Vlucht naar Caïro. Transfer naar het hotel. Vrije 
namiddag en avondmaal.

6. Caïro 
Na het ontbijt bezoek aan Memphis, ruïnes 
van de hoofdstad van het Oude Rijk. Vervol-
gens bezoek aan Sakkarah, de meest bezochte 
necropool van Egypte. Na het middagmaal, 
bezoek aan de meest bekende site in 
Egypte, het plateau van Gizeh met de drie grote 
Piramiden: Kheops, Khefren en Mykerinos en 
de Sfi nx.

7. Caïro 
Bezoek aan het museum waar de meest 
onschatbare collecti es van de Egypti sche 
Oudheid ondergebracht zijn. In de namid-
dag bezoek aan de Citadel, een immens fort 
dat het werk is van Saladin. We bezoeken 
eveneens de moskee van Sultan Hassan. Terug 
naar het hotel.

8. Caïro – Brussel
Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven en 
vlucht naar Brussel.

Prijsvoorbeeld
Prijs per persoon in dubbel
(op basis van minimum 2 personen) 

Afreis elke zondag
Verzekerde afreis van 01/12/19

€ 1.730
Inbegrepen in de prijs
Vluchten – taksen – transfers – hotels
maalti jden volgens programma 
toegangsgelden en bezoeken 
lokalel Franssprekende gids in Jordanië 
en Nederlandssprekende gids in Caïro

1 nacht in Amman
2 nachten in Petra
1 nacht in Amman
3 nachten in Caïro
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Jolie Ville Kings Island 5* Kamer met ontbijt

In een groen kader op het Crocodile Island, op 4 km van het centrum, 
332 kamers in bungalowstijl met airco, televisie, telefoon, minibar, terras 
en badkamer (douche, toilet en haardroger). Verschillende restaurants 
en bars. Uitstekende keuken. Sport en ontspanning: 2 zwembaden 

waarvan één met een zandstrand, tennis, voetbal, volleybal, tafeltennis, 
biljart en fietsenverhuur. Golf 18 holes in de buurt. Gratis shuttledienst 
naar het centrum. De WIFI is gratis in het hele resort. 

Sonesta Saint Georges 5* Kamer met ontbijt

Het hotel ligt aan de oevers van de Nijl en heeft 440 prachtige kamers 
en suites, waarvan 118 in het Royal Club gedeelte liggen. Deze worden 
aangeboden aan de meest veeleisende zaken- en vakantiereizigers. 
Alle kamers en suites zijn ingericht in een eigentijdse stijl en bieden een 

panoramisch uitzicht op de rivier, een tv, gratis WIFI, airconditioning, 
een telefoon, een minibar, een kluisje en een badkamer met haardroger. 
Er is ook een buitenzwembad, een fitnesscentrum en een Spa.

Steigenberger Nile Palace Luxor 5* Kamer met ontbijt

Dit 5-sterren hotel gelegen aan de rand van de Nijl, beschikt over 303 
kamers en suites. Ze zijn allemaal uitgerust met airco, een flat screen 
TV, een telefoon, een minibar, een zithoek et een badkamer met 
haardroger. Het hotel beschikt ook over een 24u/24 roomservice, een 
terras, 4 restaurants elk gekenmerkt door een andere keuken en 3 bars 

die een ruim assortiment aan drankjes aanbieden. WIFI is in het hotel 
gratis maar betalend in de kamer. Sport & ontspanning: Spa, massage, 
sauna, hammam, openluchtzwembad en een verwarmd kinderbad, 
fitnesszaal en tennisveld. 

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN IN LUXOR 
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. 
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Luxor. 
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Sofitel Winter Palace 5* Kamer en ontbijt Kamer met ontbijt

Het hotel werd gebouwd in 1886 in Victoriaanse stijl temidden van 
een tropische tuin, vlakbij de tempel van Luxor. U krijgt de kans om van 
moderne voorzieningen te genieten in een rijke historische sfeer. Het 
hotel telt 86 kamers en 6 suites die een koloniaal karakter hebben, in 
combinatie met een prestigieuze en elegante inrichting. De klassieke 
kamer is uitgerust met airconditioning, een telefoon, een flat screen 
televisie, een minibar en een badkamer voorzien van een douche en 
een haardroger. Dit bijzondere hotel heeft een beperkt aantal kamers. 

Hierdoor, zal onze team zich informeren over de beschikbare kamers 
bij het hotel afhankelijk van uw aanvraag tijdens de boeking. De 
verschillende kamercategorieën zijn de volgende : de Klassieke kamer 
uitzicht op de tuin of de Nijl, de Superior kamer uitzicht op de tuin of 
de Nijl en de Luxury kamer uitzicht op de tuin of de Nijl. Het hotel biedt 
een prachtig openlucht zwembad en verschillende restaurants aan met 
een internationale en Franse keuken. Gratis WIFI. 

Pavillon Winter Luxor 5* Kamer met ontbijt

Dit 5-sterrenhotel is in het hart van de stad Luxor gelegen langs de 
oevers van de Nijl en verwelkomt u in een gezellige kader omringd door 
tropische tuinen. De kamers zijn uitgerust met een moderne meubilair, 
een eigen balkon met zicht op de tuinen, een televisie, gratis WIFI en 

een privé badkamer. Het hotel beschikt over 2 bars en 3 restaurants 
die een internationale en gastronomische keuken aanbieden. U kunt 
ontspannen dankzij het prachtig openlucht zwembad in een exotisch 
decor..

Hilton Resort & Spa 5* Kamer en ontbijt Kamer met ontbijt

In een uniek kader langs de prachtige oevers van de Nijl, biedt dit hotel 
u een idyllisch verblijf. Ruime comfortabele kamers (28 m²) met airco, 
telefoon, flatscreen televisie en dvd- en cd-speler, radiowekker met 
mp3-aansluiting, kluis, WIFI, minibar en badkamer met haardroger. 
Kamers voor klanten met beperkte mobiliteit op aanvraag. Culinaire 

ervaring in de verschillende restaurants en bars. 2 zwembaden, een 
fitnesszaal en een zeer luxueuze spa, Nayara.

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN IN LUXOR 
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. 
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Luxor. 
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Mövenpick Resort 5* Kamer met ontbijt

Gelegen op een eiland in de Nijl en omgeven door tropische tuinen, 
is het hotel de ideale plek om tot rust te komen in een uitzonderlijke 
omgeving. 141 standaard kamers (32 m²), 39 superior kamers (38 
m²) en 38 duplex suites met een slaapkamer en een woonkamer. 

Alle kamers, in Nubische stijl, hebben zicht op de Nijl en beschikken 
over airco, televisie, telefoon, minibar en badkamer met haardroger. 
Meerdere restaurants en bars. Sport en ontspanning: zwembad, tennis, 
tafeltennis, biljart en wellnesscenter met massages. Gratis WIFI. 

Sofitel Legend Old Cataract 5* Kamer met ontbijt

Gastvrijheid en elegantie in een historisch rijk omgeving. Verschillende 
bars en restaurants. Ervaar een unieke Spa beleving met zwembad, 
bubbelbad, sauna, hammam en fitness center. WIFI, wasserij, 
wisselkantoor en winkels. Kamers met airco, telefoon, satelliettelevisie, 
minibar en badkamer met haardroger. Dit bijzondere hotel heeft een 
beperkt aantal kamers. Hierdoor, zal onze team zich informeren over 
de beschikbare kamers bij het hotel afhankelijk van uw aanvraag 
tijdens de boeking. De verschillende kamercategorieën zijn verdeeld 

over de Palace met zijn historische charme en de Nijlvleugel met zijn 
hedendaagse elegantie. De Palace biedt de volgende kamers aan: de 
Premium kamer met zicht op de tuin, de Luxury kamer met zicht op 
de tuin, de Cataract Suite met zicht op de tuin of de Nijl, de Prestige 
Suite met zicht op de tuin of de Nijl en de Opera Suite met zicht op de 
tuin of de Nijl. De kamers in de Nijlvleugel zijn de volgende: Premium 
kamer, Luxury kamer, Prestige Suite en Opera Suite. Ze hebben allen 
zicht op de Nijl. 

Pyramisa Isis Island Resort & Spa 5* Kamer met ontbijt

Dit 5-sterrenhotel is op slechts 4 km van het stadscentrum gelegen. 
Het hotel beschikt over 450 comfortabele kamers en suites uitgerust 
met airconditioning, een privé badkamer met een badkuip of een 
douche en een flatscreen TV. Ze hebben een panoramisch uitzicht op 
ofwel de Nijl, de bergen, de tropische tuinen of nog de zwembaden. 

Bovendien, biedt het hotel verschillende restaurants en bars aan, 
maar ook 2 openluchtzwembaden, winkels, een sportzaal, een 
tennisveld en een Spa die voorzien is van een sauna. Verder, is er een 
gratis internetverbinding in sommige gemeenschappelijke ruimtes 
beschikbaar. 

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN IN ASWAN 
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Luxor mits toeslag voor de transfer van Luxor naar Aswan.
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Amwaj Blue Beach Resort & Spa Abu Soma 5* All inclusive

Gelegen op 45 km van Hurghada, met directe toegang tot het 
privézandstrand met eigen pier. Het hotel bestaat uit 3 met mekaar 
verbonden gebouwen van 4 verdiepingen, 7 liften en 371 kamers en 
suites. Alle kamers beschikken over een balkon of terras, individuele 
airco, telefoon, satelliet-TV met LCD-scherm, kluis, minibar, koffie- en 

theefaciliteiten en badkamer met bad en haardroger. Verschillende 
restaurants en bars. Kiko (mini) club en animatieteam. Sporten: volleybal, 
tafeltennis, aquagym, aerobics, biljart, darts en tennis. Watersporten en 
duikcenter aan het strand en een Spa met massages en verschillende 
schoonheidsbehandelingen. Betalend WIFI. 

Steigenberger Al Dau Beach Hotel 5* Hurghada All inclusive

Exclusief hotel met een privézandstrand gelegen op 5 km van het 
centrum van Hurghada. 388 ruime kamers met balkon, satelliettelevisie, 
airco, radio, minibar, kluis, gratis WIFI in de gemeenschappelijke ruimtes 
van het hotel, koffie- en theefaciliteiten en badkamer met ligbad, 
douche en haardroger. 4 kamers voor mindervaliden. Ruime keuze 

aan restaurants en bars. Winkelgalerij. Sport en ontspanning: groot 
zwembad met lazy river, verwarmd zwembad met zeewater. Gym, Spa 
met thalassotherapie, Turks bad, sauna en massages. Tennis en golf 9 
holes. Duikcenter met privé marina, watersporten. Kids Club.

Oberoi Sahl Hasheesh 5* Kamer en ontbijt

Ideale ligging langs de oevers van de Rode Zee. Dit 5-sterrenhotel 
biedt mooie uitzichten op de tuin van het hotel en op de zee aan. Deze 
beschikt over luxueuze kamers versierd in een traditionele Arabische 
stijl. Gratis WIFI, king-size bed, minibar, 24u/24 roomservice en privé 

badkamer. Het hotel beschikt over een restaurant met een lokale en 
internationale keuken, een Indisch restaurant, een privéstrand, een Spa, 
een fitnesruimte, een zwembad, een tennisveld en een duikcentrum 
dat PADI gecertificeerd is.

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN AAN DE RODE ZEE  
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. 
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Luxor. 
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Mövenpick Resort & Spa 5* El Gouna Halfpension of All inclusive

Het hotel ligt rechtstreeks aan het strand en is omgeven door lagunes 
en een weelderig park. Het beschikt over 298 luxueuze kamers voorzien 
van alle comfort met telefoon, satelliettelevisie, airco, radio, minibar, kluis, 
balkon en badkamer met haardroger. Verschillende restaurants en bars. 

Sport en ontspanning: 3 zwembaden, wellnesscenter ‘Angsana Spa’ met 
massages en schoonheidsbehandelingen, tennis, squash, watersporten, 
duiken, kano, pedalo, windsurfing en kitesurfing. Golf 18 holes in de buurt. 
Gratis WIFI. 

Sheraton Miramar Resort El Gouna 5* All inclusive

Dit 5-sterren Resort is in het stadscentrum van El Gouna gelegen en 
is op 9 verbonden eilanden gebouwd geweest. De architectuurstijl 
van het hotel is geïnspireerd door het oude Egypte. Alle kamers zijn 
spatieus en hebben allen een balkon of een terras om van het zicht op 
de lagunen, het strand of de zwembaden te genieten. Ze zijn voorzien 
van airconditioning, een televisie en een privé badkamer met douche 

en haardroger. Gratis WIFI in de gemeenschappelijke ruimtes van 
het hotel. Het hotel beschikt over een eigen privéstrand, openlucht 
zwembaden, winkels, een goed uitgeruste fitnessruimte. Bovendien 
biedt de Resort ook watersporten aan zoals, windsurfen en snorkelen. 
Geniet van regionale en internationale gerechten in de 8 restaurants. 

Bellevue Beach 4*  All inclusive

Dit 4-sterrenhotel ligt aan het turquoise water van de Rode Zee en 
heeft 86 kamers in kleurrijke gebouwen van Toscaanse stijl. Ze zijn ruim 
en uitgerust met een flatscreen TV, een individuele airconditioning, 
een badkamer met douche, een kluis en gratis WIFI. Het hotel beschikt 
over een exclusieve toegang tot het privéstrand dat voorzien is van 
ligstoelen, parasols en een bar om van heerlijke cocktails te genieten. 

Het restaurant biedt een internationale keuken aan in buffetvorm. De 
rooftop bar is ideaal voor een drankje aan het einde van de dag. Sport 
en ontspanning: om zich te ontspannen, biedt het hotel een openlucht 
zwembad en een uitgeruste Spa aan. Voor de sportliefhebbers, heeft 
het hotel een fitnesszaal en andere sportactiviteiten zoals volleybal en 
minigolf. 

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN AAN DE RODE ZEE  
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. 
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Luxor.
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Rixos Premium Seagate 5*  All inclusive

Het Rixos Seagate hotel is een luxueus 5* hotel met 783 kamers, suites 
en elegant ingerichte villa’s. 7 zwembaden, 8 restaurants, familieplekjes 
en adultes only plekjes. WIFI is beschikbaar in het hele hotel. Ideaal 

gelegen aan de Rode Zee in het zuidelijkste punt van de Sinaïberg. Het 
hotel heeft zijn eigen beschermd koraalrif dat bereikbaar is via een 
steiger. 

Concorde El Salam Sharm El Sheikh 5*  All inclusive

Dit 5-sterren hotel, is aan de Rode Zee gelegen en beschikt over een 
privéstrand en over 725 luxueuze kamers en suites. Ze zijn uitgerust 
met airconditioning, een flatscreen TV, een zithoek en een privé 
badkamer voorzien van een douche en een haardroger. Gratis WIFI 
aan de lobby.  Geniet van lokale en internationale gerechten in de 4 
restaurants. U kunt ook genieten van het overloopzwembad in de vorm 

van een lagune en van 3 andere openlucht zwembaden waarvan één 
verwarmd is. Bovendien, biedt het hotel verschillende sportactiviteiten 
aan zoals : duikuitrustingen, tennisvelden, een squashbaan en zelfs een 
paardenstal. Uiteindelijk kunt u ontspannen dankzij de jacuzzi en de 
Spa die voorzien is van een sauna, een schoonheidsinstituut en een 
massagezaal. 

Sheraton Sharm Resort, Villas & Spa 5*  Halfpension of All inclusive

Dit 5-sterren hotel is ideaal gelegen op loopafstand van de Rode 
zee in een groene omgeving. Dankzij de vele faciliteiten, kunt u hier 
ontspannende en sportieve vakanties doorbrengen. Het hotel is voorzien 
van zwembaden, een Spa, een fitnessruimte en 14 restaurants en bars. 

Het hotel beschikt over 282 kamers en 18 suites in het hoofdgebouw, 423 
kamers in het vakantiegebied en 112 villa’s. Alle kamers zijn uitgerust met 
airconditioning, een minibar, een 24u roomservice, een kluis, een satelliet 
TV en een badkamer met haardroger. Gratis WIFI. 

VERLENGINGEN EN VERBLIJVEN AAN SHARM EL SHEIKH 
Vluchten mogelijk op donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag en maandag.
Verlengingen mogelijk op al onze programma’s die eindigen in Caïro.
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Op onze website www.7plus.be vindt u al onze bestemmingen, programma’s, 
verlengingen, speciale aanbiedingen alsook alle informatie betreffende onze reizen.

Wenst u te reserveren, hebt u meer info nodig of wilt u één van onze andere brochures 
ontdekken? Ga dan zeker langs bĳ  uw favoriete reiskantoor, zĳ  helpen u graag verder.
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Japan | India | China | Nepal | Bhutan
Vietnam | Laos | Cambodja

Sri Lanka | Thailand | Myanmar

Oezbekistan | Jordanië | Oman 
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Ethiopië | Namibië
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