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KLASSISKA EGYTEN – KAIRO – ASSUAN – KRYSSNING PÅ NILEN 
 

Dag 1 – Ankomst till Kairo 
Vid ankomsten till Kairo möter vår representant och visar till bilen för transfer till hotellet i 
pyramidområdet. Incheckning för tre nätter. 
Resten av dagen till eget förfogande. 
 

      
 

Dag 2 – Pyramiderna i Sakkara & Giza (F, L) 
 
Hur började allt? För att få svar på det går dagens tur till Sakkara och den äldsta av det forntida 
Egyptens kyrkogårdar, belägen på en ökenplatå sydväst om Kairo. Här reser sig trappstegspyramiden, 
världens äldsta större stenbyggnad. Denna och begravningsplatsen byggdes till kung Zoser, den förste 
av faraonerna av III dynastin. I en av gravarna fascineras besökaren av de fantastiska dekorationer som 
föreställer faraonernas vardagsliv.  
 

  
 
Efter lunch väntar ett besök vid Egyptens kanske mest kända sevärdhet, pyramiderna i Giza. Dessa 
byggnader som dateras till 2500 år f. Kr är de äldsta och enda kvarvarande av de klassiska sju 
underverken i världen. Från den högsta delen av Gizaplatån 
öppnar sig ett imponerande panorama över området. Turen 
omfattar också ett besök vid någon av de stora pyramiderna 
Cheops, Chefren eller Menkaura (Mykerinus). Mot tillägg 
kan det bli tillfälle att gå in i Cheopspyramiden eller i någon av de 
mindre. 
 
 
Vidare på programmet står Chefrens daltempel och den mystiska Sfinxen liksom den mycket 
intressanta solbåten. 
 
Kvällen till eget förfogande. 
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Dag 3 – Egyptiska museet, Al Rifaimoskén och marknaden Khan el Khalili (F, L) 

 

     
 
Dagen inleds med ett besök i Egyptiska museet, vilket är ett måste för varje Kairobesökare. Med hjälp 
av alla fantastiska utställningsföremål tar din guide dig genom faraonernas historia, från Narmer till 
Akhenaton och Ramses. Självfallet blir det en ingående genomgång av gallerierna med Tutankhamuns 
rikedomar.  
 
Lunchen serveras på restaurang med utsikt över Kairos 1000 minareter. 
 
Efter lunch fortsätter turen till en av Kairos mest magnifika moskéer, El Rifai, för att få veta mer om 
islam. I moskén är bl. a kung Farouq och den siste shahen av Iran begravda. 
 
Dagen avslutas i den orientaliska basaren Khan El Khalili, en gång världens största. Ett livfullt, doftande 
och spännande besök bland butiker, kaféer och ett myller av människor upptagna av sina 
vardagsbestyr. 
Kvällen till eget förfogande. 

 

Dag 4 – Kairo – Assuan (F) 
 
Efter tidig frukost väntar transfer till flygplatsen för morgonflyget till Assuan. 
 
På väg från flygplatsen i Assuan besöker vi den höga dammen (High Dam), denna den nya världens 
underverk, och får insikt i hur dammen förändrat livet i dalen. Härifrån vidare till Philae-templet, 
beläget på en liten ö mellan den gamla Assuandammen och den höga dammen. Här härskade gudinnan 
Isis, efter det att hennes make, guden Osiris, enligt legenden mördats av hennes bror. 
 
Den ofullbordade obelisken i granitbrottet blir dagens sista sevärdhet. Här kan man inte annat än att 
häpna över de enorma projekt som sjösattes under en tid då knappt några verktyg fanns. 
 

   
 
Incheckning på hotellet och resten av eftermiddagen och kvällen till eget förfogande i de vackra 
omgivningarna. 
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Dag 5 – Assuan (F, L, M) 

 

   
 

Morgonen till eget förfogande under några timmar. Möjlighet finns att följa med på extrautflykt med 
buss eller flyg till Abu Simbel (tillägg). 
 
På förmiddagen checkar vi ut från hotellet för att gå ombord på vårt flodkryssningsfartyg och avnjuta 
en lunch. 
Vi inleder eftermiddagen med en tur genom Assuans vackra skärgård ombord på en felucca, en klassisk 
segelbåt på Nilen. Vyerna från Nilen är hänförande med grönskande öar, öknens gyllene sand och 
faraoners gravar som smyckar stränderna. Vi gör ett stopp vid Botaniska Trädgården, eller som den 
också kallas Kitchener Island, för en skön promenad i skuggan av hundraåriga träd av olika arter. 
 

    
 
Ombord på vårt kryssningsfartyg njuter vi av middag och samvaro. 

 

Dag 6 –  Kryssning på Nilen (F, L, afternoon tea, M) 
Idag passar det bra att vila på soldäck och njuta av utsikten. Den intensiva grönskan står i skarp kontrast 
mot öknens bruna nyanser. Inte mycket har förändrats i Nildalen sedan faraonernas tid. Här jobbar 
lantbrukarfamiljerna hårt på fälten dagarna i ända. 
 
Några stopp görs under dagen: tidig morgon besöker vi Kom Ombotemplet, precis vid Nilens strand 
och efter lunch ser vi det i stort sett intakta templet i Edfu. 
 
Fartyget fortsätter vidare norrut genom Esnadammen och en sluss till dagens slutdestination Luxor, 
dit vi anländer sent på kvällen. 
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Dag 7 – I Luxor (F, L, M) 
 
På morgonen lägger vi ut och stävar mot flodens västra strand, till de dödas dal. Vi besöker 
Konungarnas dal där, bland mycket annat, Tutankhamuns nästan helt oförstörda grav hittades på 
1920-talet. Texterna och bilderna på gravarnas väggar beskriver de tankar och föreställningar de gamla 
egyptierna hade om övergången mellan livet och döden. Det som en gång var självklart för faraonerna 
är till stora delar obegripligt för oss idag, men ack så fascinerande. Cirka tio av de sextio gravarna är 
öppna för besökare och vi kommer att besök tre av dem. 

 
Vi gör även ett besök i Hatshepsuts tempel och ett stopp vid Kolossen av Memnon. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Dag 8 –  Luxor - Kairo (F) 
 
Vi avslutar vårt faraoniska äventyr med att besöka Karnaktemplet, den faraoniska tidens Vatikan. Här 
är allting grandiost och bland de mest fascinerande sevärdheterna kan nämnas de monumentala 
portarna, de enorma pelarsalarna och de vackra väggmålningarna. 
 

 
 
På kvällen flyger vi till Kairo där vi stannar en natt innan nästa dags hemresa. 
 
Programmet kan komma att ändras en aning beroende på vattenstånd och vilket fartyg som 
trafikerar. 
 

Dag 9 – Hemresa (F) 
Frukost och transfer till flygplatsen i samband med ditt flyg. 
 
För den som önskar kan vi alltid boka extranätter och eventuellt ytterligare utflykter, såväl före som 
efter resan. 
Resan genomförs om minst 2 personer är bokade. Maxantal per grupp – 11 personer. 
 

AVRESOR: 18 november 2019, 3 februari & 16 mars 2020 
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PRIS: 17 850 kr 
 

I priset ingår: 
 Privat ankomsttransfer inkl. ”Meet & Greet”på flygplatsen 

 All övrig transport & transfer 

 Del i dubbelrum på hotell i pyramidområdet i Kairo, 3 nätter (Steigenberger Pyramids new 

wing eller Le Meridien Pyramids Premium city view) 

 Del i dubbelrum på hotell i Assuan (Aswan Helnan eller Mövenpick), 1 natt 

 Del i dubbelhytt ombord på flodkryssningsfartyget MS Farida eller liknande, 3 nätter 

www.sabenagroup.com 

 Del i dubbelrum på hotell nära flygplatsen i Kairo, 1 natt 

 Alla utflykter enligt program inkl. inträden, transporter och engelsktalande guider 

 Frukost 

 5 luncher 

 3 middagar 

 1 afternoon tea 

 Dricks till personal ombord på fartyget, chaufförer och representanter 

 Inrikes flyg 

 Visum för medborgare i EU, Norden, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland  

 

Om tre personer reser tillsammans och delar rum är priset per person 17 350 kr 

 

Enkelrumstillägg: 5 800 kr 

 

I priset ingår ej: 
 Flyg Skandinavien – Kairo t/r * 

 Avbeställnings- och reseförsäkringar 

 Måltidsdrycker  

 Måltider utöver vad som nämns ovan 

 Inträden till pyramiderna, Tutankhamuns grav  

 Dricks till guide – vi rekommenderar 4 – 5 USD per person och dag 

*Flyg Skandinavien – Kairo och vice versa tillkommer. Priset beror på vald avreseort, datum samt 
flygbolagens tillgänglighet och pris vid bokningstillfället. Självfallet ser vi till att boka bästa möjliga 
alternativ. För flygbiljetter gäller flygbolagens boknings-, betalnings- och avbokningsregler. 

 

EXTRA UTFLYKT TILL ABU SIMBEL 
 
På morgonen dag 5 finns möjlighet att boka en extrautflykt till med flyg till Abu Simbel. Utflykten kan 
ordnas om minst två personer är bokade. Kostnaden är cirka 3 300 kr per person och beror på 
tillgängliga flyg. Utflykten måste bokas i samband med bokningen av rundresan och innebär en förhöjd 
anmälningsavgift – se nedan. Utflykten bekräftas så snart flyget är bokat och bekräftat. 

 
 
 

http://www.sabenagroup.com/


 
 
 
 

© MOVEO TRAVEL 

 
Ett annat alternativ är utflykt till Abu Simbel med bil/buss. Vid bokning i samband med beställning av 
rundresan kostar utflykten 1 100 kr per person (minst 2 personer). Vid bokning på plats är priset 
högre. 
 

Bokning, betalning och avbeställningsvillkor för denna resa: 
 

 Resan är garanterad om minst två personer beställer och reser tillsammans. 

 Reser du på egen hand, utan ressällskap, bekräftar vi resan så fort vi vet att minst ytterligare 

en person är bokad. 

 Anmälningsavgiften för denna resa är 2 500 kr och ska vara oss tillhanda senast 10 dagar 

efter bokning. Om utflykten till Abu Simbel är beställd är anmälningsavgiften 3 100 kr. 

 Slutbetalning av resan ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före avresa. Om resan bokas 45 

dagar eller senare före avresa debiteras ingen anmälningsavgift; den totala kostnaden ska i 

sådant fall betalas omgående. 

Kostnader i händelse av avbokning: 
 Vid avbokning tidigare än 65 dagar före avresa anmälningsavgiften 

 Vid avbokning 64 – 35 dagar före avresa 5000 kr 

 Vid avbokning 34 – 20 dagar före avresa 50 % av resans totala pris 

 Vid avbokning senare än 20 dagar före avresa 100 % av resans totala pris 

 

Rese- och avbeställningsförsäkringar 
Vi vill understryka vikten av att ha bra och heltäckande rese- och avbeställningsförsäkringar om olyckan 
skulle vara framme före eller under resan. Se över ditt reseskydd och kontakta oss gärna om du har 
frågor och/eller behöver råd. Vi förmedlar Goudas försäkringar. 
 

För bokning och information, kontakta oss 
 

Telefon: 070 – 771 76 57 

E-post:   info@moveocompany.com 
 

eller din lokala resebyrå 
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