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Velkommen til Atlantis Reiser

Hotelklasser
Atlantis Reiser kategoriserer hotellene etter vår egen  vurdering.  
Ofte vil et hotell offisielt ha flere stjerner enn de vi gir dem.

     Turistklasse hotell. Alle rom har eget bad.  
Atmosfæren er uhøytidelig, tempoet og servicen  
går i saktere tempo. Rommene har enkel innredning.

      1.klasse hotel med gode fasiliteter.  
Kategoriseringen gis til gode 4 stjernes eller  
noe eldre 5 stjernes hoteller. De fleste har  
svømmebasseng.

      Luksushotell med svømmebasseng, butikker,  
bank. Rommene er store og behagelig innredet  
med balkong/terrasse. 

Forklaring av begreper
Merk at 3-sengs innkvartering vil være et dobbeltrom med ek-
straseng. All informasjon om hotelleter og utflukter m.m. har vært 
korrekt ved katalogtrykking. Mange forhold kan endre seg i løpet 
av en sesong, hoteller og severdigheter kan bli stengt for renove-
ring osv. Derfor er alle opplysninger tatt med forbehold om feil og 
endringer. Luftkondisjonering er en gratis selvfølge på alle hoteller i 
Egypt, og vi har derfor ikke spesifisert dette under hvert hotell.

Ikke vent lenge på eventyret
Har du bestemt deg for å reise til Egypt, er det lurt at man reserverer 
plassen slik at du kan garantere deg en godt arrangert tur.

Med å vente tjener man kun at plassene blir utsolgt. Å arrangere 
en tur krever både tid og krefter, derfor anbefaler vi at du booker 
i god tid og krefter vil bli spart dersom du velger en av våre faste 
program.

Ring oss for personlig betjening og god gammeldags service.

Atlantis Reiser er nå inne i sitt 10. år som arrangør 
av drømmereiser, feriereiser og oppdagelsesreiser til 
Dere som søker opplevelsen bortenfor til et sted der 
solen skinner, sanden er myk og tomatene solmodne.

De fleste av oss kommer til å reise på ferie også i år, men er kan-
skje litt mer forsiktig med økonomien. Derfor er det viktigere enn før 
å velge riktig arrangør av din reise, en arrangør som både kjenner 
markedet og kulturen, ikke bare på reisemålet, men også hva vi 
nordmenn forventer av kvalitet, service og opplevelser på ferien.

Vi reiser for å oppleve og berike oss selv, men også for å lade bat-
teriene etter hektisk hverdag. Vi hos Atlantis Reiser gjør vårt ytterste 
for at din reise skal bli nettopp den reisen som du drømmer om.

Det er derfor med stor glede vi kan presentere vår nye katalog 
med hovedvekt på det som tidligere ble kalt ”Den nære orienten”. 
Det er her man finner historien og underverkene, det er dette vi 
hos Atlantis Reiser virkelig kan.

Det finnes to oppskrifter på en vellykket ferie: Den må enten være 
noe helt utenom det vanlige, eller akkurat som ellers.

God lesing og god tur.
Old Cataract Hotal in Aswan

Det Døde Hav Jordan
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Viktig å vite

 Været:
Varmt, tørt og sol-
rikt, regn 1-2 dager 
i Nord-Egypt 
vinterstid.

Pass/visum:
Visum fåes ved  
ankomst for alle 
EØS-borgere.
Passet skal være 
gyldig i min. 6  
måneder etter  
innreise.

Valuta:
Egyptiske pund er 
landets valuta.
USDollar eller Euro 
anbefales å ha med 
i kontanter. Kre-
dittkort aksepteres 
på restauranter og 
større butikker.

Vaksiner:
Ingen vaksiner er 
påkrevd for Egypt, 
men det anbefales 
mot hepatitt og 
medikamenter for 
turistdiare.

Tid:
Norsk tid + 1 time

Egypt har alt
Egypt er nok et av verdens beste reisemål; fantastiske 
strender, skjønne fisker og koraller, enestående kultur, 
eksotiske basarer, et fargerikt folkeliv, en hyggelig be-
folkning, flotte hoteller, et moderat prisnivå.

Og ikke minst et varmt, tørt og solrikt klima året rundt 
med kjølige netter. Sommertemperaturene er høye, 
men klimaet tørt, så det føles ikke varmere enn å reise 
i andre middelhavsland. Kaldeste årstid er desember 
og januar, da temperaturen vil være som en vanlig 
norsk sommerdag – men nettene kan være iskalde med 
temperaturer på 3-4 grader. Det regner stort sett aldri i 
Egypt. Beste årstid for en kulturreise er fra september til 
april, da er temperaturen perfekt.

Å reise i Egypt
Husk at Egypt er et litt kaotisk land hvor alt tar sin tid og 
hvor ting ikke fungeres så strømlinjeformet og effektivt 
som man er vant til hjemme. Selv om turismen er velutvi-
klet, er det en rekke faktorer som kan ha innflytelse på 
reisen og som Atlantis Reiser ikke kan kontrollere.

Påkledning
Egypt er et muslimsk land og egypterne selv går meget 
konservativt kledt. Som turist kan man kle seg stort sett 
som man vil så lenge man oppholder seg på hotellets 
område. Dog er det ikke tillatt at kvinner bader topp-
løse. I Kairo, Luxor og Aswan er det respektabelt om 
både kvinner og menn går i klær som dekker skuldre 
og knær.

Maven og bakterier
De fleste turister opplever en mildere eller hårdere grad 
av ”Faraos forbannelse” – en dag med dårlig mave 
som skyldes at bakteriefloraen og hygienestandarden er 
litt annerledes enn hjemme. En stor det av risikoen redu-
seres ved ekstra god håndhygiene. Derfor er det enkle 
rådet og ha med seg spritvask som fåes på apoteket 
hjemme, og bruke den ofte. Det er også lurt å ha med 
medikamenter mot diare. Sørg for å spise gjennomstekt 
kjøtt, fisk og fugl, samt frukt og grønnsaker som er skrel-
let eller kokt.

Visum
Det kreves visum ved innreise i Egypt. Visum er ikke in-
kludert i reisens pris men tilføyes automatisk i bestillingen 
med mindre kunden ber om mottsatt. Dette kan gjelde 
for gjester med pass utenfor EØS-land, diplomater m.m. 
Turistvisum er gyldig i 30 dager. Gjester med pass uten-
form EØS-land må søke visum gjennom den Egyptiske 
Ambassaden i Drammensveien 90A, Oslo.

Valuta
Landets valuta er egyptiske pund, som er tilnærmet lik en 
krone v/katalogtrykking. Kredittkort kan brukes til å ta ut 
penger eller som betalingsmiddel på hotell, større re-
stauranter og butikker. Vi oppfodrer til å utvise varsomhet 
med å gi fra seg kredittkort ved betaling med hensyn 
til svindel, samt å sjekke trekkgebyr med sin bank før 
avreise. Egyptiske banker vil også ta høye gebyrer. Det 
anbefales å ha med USDollar eller Euro i kontanter for 
betaling av ekstrautflukter og drikkevarer på elvecruiset.

Prisnivå
Generelt får man utrolig mye for pengene i Egypt. Hotel-
lene er av høy kvalitet i forhold til prisen, og det er billig 
å gå ut og spise – selv på store femstjernes hoteller. 
Prisene på importerte øl og viner er dog som i Norge.

Tips/driks
I Egypt er lønningene lave og beregnet på at alle gir 
tips. Dette gjelder til bagasjebærer, rombetjening, buss-
sjåfør og mange andre som forventer seg tips. Vi bereg-
ner ca kr 250,- pr person pr uke i tipsutgifter.

Sikkerhet
Ran og overfall forekommer stort sett aldri i Egypt, 
men simple tyverier fra stranden eller hotellrommet kan 
forekomme. Oppbevar derfor alltid penger, pass og 
andre verdisaker i hotellets safeboks. Det er ingen vits å 
ta med seg dyre smykker på ferien. Atlantis Reiser kan 
ikke påta seg ansvaret for tyveri fra rom på hotell/cruise 
eller buss m.m.
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Kairo – kontrastenes by

moskeer, koranskoler og flotte palasser samt den store festningsbor-
gen Citadellet fra 1100-tallet oppført av Salah el Din som fungerte 
som hans regjeringssete. Her oppe bygget Mohamed Aly bygget 
sin nydelige alabastermoske som sto ferdig i 1856. 

Basaren Khan el Khalili som var en stor møteplass og handelssenter 
fra 1500-tallet hvor karavanene fra Østen overnattet og utvekslet 
varer, er idag en av de mest berømte orientalske basarer i verden. 
Her forventes det at du pruter på prisen på alt fra gull, sølv, smykker, 
lær, tre til krydder og bomullstoffer, som blir laget av dyktige hånd-
verkere gjennom generasjoner i århundrer.  Like ved ligger verdens 
første universitet: Al Azhar fra 900-tallet. Området rundt her har utro-
lig mange gamle, flotte bygninger med en unik arkitektur.

Det moderne Kairo
Kairo er med sine (offentlige) 22 millioner innbyggere en av verdens 
største byer. Den er både kaotisk, overbefolket og støvete, men al-
likevel så herlig og sjarmerende... Det er et eventyr å oppleve Kairo, 
og byen har stadig en duft av ”1001 natt”. Kairo er virkelig kontras-
tenes by. Her lever fattig og rik, kristen og muslim side om side...  I 
Kairo finner du de fattigst beboelser av blikkplater og de mest over-
dådige luksus hoteller og shoppingsenter som overgår selveste Paris.

Utflukter fra Kairo:
	 •	Giza-pyramidene
	 •	Farao	Zozers	trappetrinnspyramide	
	 •	Det	Egyptiske	Museum
	 •	Gamle	Kairos	kirker
	 •	Citadellborgen	&	Mohamed	Alys	moske
	 •	Alexandria
	 •	Oasen	Fayyoum
	 •	Ismalaya	&	Suez-kanalen

Det faraonske Kairo
Det er i Kairo du finner det eneste gjenstående av oldtidens  
underverk; Keops-pyramiden som kan ta pusten fra de fleste.  
Gizapyramidene ligger i bydelen Giza like i utkanten av  
Stor-Kairo. Litt lenger sør ligger også Egypts første hovedstad 
Memphis	samt	den	aller	første	pyramiden	til	farao	Zozer.	

Midt i sentrum i hjertet av Kairo ligger det Egyptiske Nasjonal-
museum fra 1902 som idag rommer over 1 million gjenstander 
fra 3000 f.Kr samt Tut-Ankh-Amons gullskatter. Et nytt museum er 
under oppføring like ved Giza-pyramidene.

Religionens Kairo
I gamle Kairo ligger landets aller første kristne kirker, bl.a den 
hengende kirke fra 400-tallet tilegnet Jomfru Maria med berømte 
freskoer og St. Sergius-kirken der den Hellige familie skal ha opp-
hold seg under sin flukt fra Herodes. Her ligger også en jødisk 
synagoge.

Det gamle islamske Kairo er hjemstedet for noen av de fineste  
og eldste verker innenfor islamsk arkitektur. Her er majestetiske 



5Egypt

Kairo hoteller 

Hotellfakta:

Corniche El Nile, Garden City,  
Roda Island 
Tel: +20 2 2365 1234 
 www.cairo.grand.hyatt.com 

Antall rom:  715
Avstand til flyplassen:  ca 15 km
Avstand til sentrum: ca 500 m
Svømmebasseng:  ja, utendørs
Grantis håndkleservice:  ja 

Restaurant: 12 stk samt ”The 
Revolving Restaurant” (krav om slips)
Bar/disco:  nei/nei
Balkong:  ja, liten
Roomservice:  ja, 24 t
Butikker:  ja, flere

Vask/rens:  ja/ja
Treningssenter: ja
Internett på rommet:  ja, mot betaling
Utsikt: over Nilen
Safebos: ja på rommet

Grand Hyatt er et nydelig luksushotell for de kresne i det ekslusive området 
Royal Garden ved Nilens bredde  med gangavstand til sentrum. 
Hotellet har 7 restauranter og Kairos eneste roterende restaurant, utendørs 
terrasser og cafeer og selvsagt et stort utendørs svømmebasseng. Nyt den 
fantastiske utsikten fra hotellrommet over Nilen i et av de mest elegante rom 
med egen balkong og en rik egyptisk atmosfære. 

Grand Hyatt hotel     

Hotellfakta:

60. Giza Street, Giza
Tel: +20 2 3367 000   
www.pyramisaegypt.com 

Antall rom:  377 over 11 etg.
Avstand til flyplassen: ca 17 km
Avstand til sentrum: ca 1 km
Svømmebasseng: ja, noe skygge
Grantis håndkleservice:  ja 

Restaurant:	buffe	&	a	la	carte,	cafe
Bar/disco: ja/ja
Balkong: nei
Roomservice:  ja
Butikker:  ja samt frisør

Vask/rens:  ja/ja
Treningssenter: nei, stor SPA-avd.
Internett på rommet: ja, mot betaling
Utsikt:  mot andre bygninger
Safebox: ja på rommet

Et hyggelig hotell beliggende sentralt i bydelen Dokki. Her vil du føle deg 
hjemme. Hotellet har flere restauranter og bar,  er nyrenovert samt har fått flere 
rom påbygd. Et delikat hotell vi har brukt i mange år... Hotellet er også kjent 
for sin SPA-avdeling.

Pyramisa Suites hotel     

Hotellfakta:

22.	Taha	Hussein	Street,	Zamalek
Tel: +20 2340 0718    
www.presidenthotelcairo.com

Antall rom:  117 over 11 etg.
Avstand til flyplassen:  ca 17 km
Avstand til sentrum: ca 2 km
Svømmebasseng: nei
Grantis håndkleservice:  nei 

Restaurant: La Terrace, Cairo Cellar, 
Bar/disco: Roof Bar,  nei
Balkong: nei
Roomservice: 24 t
Butikker: nei 

Vask/rens:  ja/nei
Treningssenter: nei
Internett på rommet: nei, tilgang i 
resepsjonen
Utsikt: mot andre bygninger
Safebox: nei

Et	enkelt	og	koselig	godt	turistklasse	hotell,	beliggende	i	bydelen	Zamalek	
på øya Gezirah midt i Nilen ved Kairo sentrum. Gangavstand til Nilen og 
til et av de mest eksklusive shoppingområder i Kairo. Et av de få hoteller 
i stille om grønt område. Til å være et 3 stjerner hotell har det mange 
fasiliteter og bra service. Hotellet har også en meget god gourmet-restaurant 
kalt La Terrasse i 11.etg.

President Zamalek    

Swimmingpool
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Hotelfakta:

Pyramids Road, Giza
Tel: +20 2 33 77 3222     
www.oberoimenahouse.com  

Antall rom:  274
Avstand til flyplassen:  ca 45 km
Avstand til sentrum:  ca 15 km
Svømmebasseng:  ja, utendørs
Grantis håndkleservice:  ja
Restaurant: 3 stk: Gormet,  
internasjonel,	Indisk	&	poolcafe	

Bar/disco: Sultan Lounge, Mamlouk 
Bar / Abu Nawas 
Balkong: kun på deluxe-rom
Roomservice: 24 t
Butikker: ja
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter:  ja + golf, riding
Internett på rommet: ja samt DVD-
spiller
Utsikt: mot have,  
pyramideutsikt mot   tillegg
Tennisbane:  nei

Et av de tre erverdige klenodiehoteller i Egypt fra den engelske kolonitiden. 
Bygget til festfeiringen for åpningen av Suezkanalen i 1889. Beliggende 
med deilig have ved foten av pyramidene.
 En rekke utsøkte restauranter servere deg alt fra indiske spesialiteter til  
internasjonale retter, ofte til levende musikk. Du kan nyte et godt måltid med 
utsikt til pyramidene eller ved den vakre poolrestauranten. Med utsøkt discotek 
kan du danse natten bort, eller gå på 
Abu Nawas night Club eller bar.
 Oberoi SPA tilbyr therapi og mas-
sage fra både Østens og Vestens 
praksis. Aromaterapeuter er høyt kva-
lifiserte og håndplukkede fra Phuket.

Mena House Oberoi     

Hotelfakta:

Alexandria Road, Giza
Tel: +20 23852 555   
www.moevenpic-cairo-pyramids.com 

Antall rom:  240 i bungalows
Avstand til flyplassen: ca 45 km
Avstand til sentrum:  ca 15 km
Svømmebasseng: ja, utendørs, op-
pvarmet vinter
Grantis håndkleservice:  ja

Vask/rens: ja/nei
Restaurant:	3	stk:	italiensk,	thai	&	
internasjonal
Bar/disco: ja/nei
Balkong: terasse
Roomservice:  24 t

Butikker: ja 
Treningssenter: ja samt joggeløype
Internett på rommet: ja
Utsikt: mot have, pyramidene 
ses fra haven
Tennisbane: ja samt fotball og 
lekepark for barn

Et nydelig førsteklasses hotell beliggende i gangavstand fra pyramidene.
med deilig hage med utsikt mot pyramidene hvor man kan nyte stillheten og 
gode måltider i kjent Mövenpick-stil.

Mövenpick Resort 
Pyramids hotel    

Hotelfakta:

138.Orman El Missaha Sq.
Tel: +20 23748 2424 
www.safirhotels.com 

Antall rom:  267
Avstand til flyplassen: ca 22 km
Avstand til sentrum: ca 1 km
Svømmebasseng:  ja, utendørs, 
oppvarmet vinter
Grantis håndkleservice:  ja 

Restaurant: italiensk, japansk, 
orientalsk, internasjonal
Bar/disco: Piano lounge/nei
Balkong:  ja
Roomservice:  24 t 
Butikker: nei

Vask/rens: 
Treningssenter:  ja
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot bygninger / pool
Business-center: ja

Et hyggelig nyrenovert hotell beliggende i bydelen Dokki like ved Nilen. 
Lokalt bærer hotellet 5 stjerner, og har alle fasiliteter og god atmosfære.

Dette hotellet har sin belligenhet midt i sentrum med det meste innen rekke-
vidde. Noe av det første du ser er en av de største skattene i Egypt, nemlig 
Nilen.

Safir hotel     

Cairo hoteller
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En reise gjennom historien
Intet annet sted i verden har større konsentrasjon av oldtids-
monumenter. Luxor var gudenes og faranerne hovedstad i over 
500 år under den største glansperiode Egypt har hatt. I Luxor har 
hver søyle, hver hieroglyf og hver eneste grav en historie å fortelle. 
I Luxor vandrer man bokstavelig talt gjennom historien.

Theben – den faraonske hovedstaden. Ta en spasertur gjennom 
historien, se de dragende og mystiske kongegraver, opplev de 
enorme templene, utforsk den eksotiske basaren og nyt solnedgan-
gen over Nilen, fjellene og de grønne sukkerrørsmarkene og den 
gylne ørken – her Egypt er som vakrest.

Karnak og Luxor templene
På Nilens østre bredde bodde faraonerne med hele sitt hoff  
og her lå de mektige templene bygget til selveste guden Amon. 
Karnak tempel er verdens største tempelkompleks og ble bygget 
over en periode på over 2000 år av rundt 20 konger. Med sine 
10 pyloner, den store hypostylehalle med de 134 kjempesøyler, 
sfinxe-alleen, obelisker, kapeller og den helligeinnsjø, samt relieffer 
av gudene som velsigner farao – gir tempelet et utrolig inntrykk 
som sitter dypt i sjelen etterpå.

Luxor tempel er kjent for Amenofis 3.’s vakre søylegang som strek-
ker seg 260 meter langs Nilen og er et vakkert syn om kvelden. 
Her finnes tempelgården til Ramses 2. med 74 papyrus-søyler, 
kjempestauer og de grove relieffene som kjennetegner denne 
farao. Men også Amenofis 3.’s og Tut-ankh-Amons sirlige, fine 

relieffer som bekriver den årlige festivalen Opet – som markerte 
nyttår og takket for jordens fruktbarhet. Fra dette tempelet kommer 
obelisken som idag står på Place de la Concorde i Paris.

Kongenes Dal
Vestbredden av Nilen ble i faraonsk tid betraktet som de dødes 
land. Her lot faraonerne hugge ut de lange gravkorridorene i 
dalen vi nå kaller ”Kongenes Dal”, for å fullføre sin vandring inn i 
dødsriket. Gravene ble fylt med magiske formularer, fargerike bil-
der og rike eiendeler. Her ligger også graven til guttekongen Tut-
Ankh-Amon, hvis alle graveiendeler kan ses på museumet i Kairo.

Dronningenes Dal
I dronningenes dal ble det stort sett begravd dronninger og prin-
ser, men også adelsmenn og arbeidere fikk sin egen nekropol som 
kalles Adelsgravene.
 Alle graver er over 3000 år gamle, men fargene er så klare 
som det var i går at maleren forlot sitt penselstrøk. Den vakreste 
graven tilhører Nefertari – Ramses 2.’s kone (men krever idag spe-
sialtillatelse mot en høy inngangavgift.)

Hatshepsut, Memnons og Ramses
Nedenfor fjellene oppførte kongene mektige gravtempler, men det 
mest spektakulære er er terrassetempelet til den kvinnelige farao 
Hatshepsut. På steinveggene i dette tempelet finnes verdens eldste 
reiseskildring i bilder av hennes ekspedisjon til landet Punt. På ter-
rassene anla hun en botanisk have med panter hun brakte med 
seg hjem til sin far Amon. 
 Memnon-kolossene er det eneste som står igjen av Amenofis 3.’s 
storslåtte gravtempel. Tempelet forsvant i et jordskjelv. Gravtempelet til 
Ramses 2. og Ramses 3., henholdsvis Ramesseum og Medinet Habu 
er fortsatt i god forfatning og ligger ikke så langt fra hverandre.

Luxor
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Elvecruise på Nilen    ()

Et elvecruise på Nilen må oppleves minst en gang i livet. Nyt utsik-
ten av Nilens bredder, landsbyer og eksotiske landskap mens båten 
glir nedover verdens lengste elv. Det klassiske Nilencruiset tar 7 net-
ter og seiler fra Luxor til Aswan og returnerer til Luxor. Ønsker man 
kortere cruise kan man velge mellom 4 netter fra Luxor til Aswan, 
eller 3 netter fra Aswan til Luxor. Strekningen en vei er kun 225 km 
men rommer noen av verdens største severdigheter fra oldtiden.

Atlantis Reiser har seilet på Nilen i over 10 år og har bred erfaring 
med båtene. Vi benytter alltid herskapelige båter som er blandt Ni-
lens beste med 1.klasses standard og service. 
 Båtene må ikke forveksles med cruise som går i Karibien eller 
Middelhavet. Båtene på Nilen har mellom 50 og 60 utvendige 
kabiner og over vannflaten på ca 18 – 20 kvm, som rengjøres 2 
ganger om dagen.
 Ombord i båtens restaurang inntar man alle måltider: frokost, lunsj 
og middag som alltid er inkludert i innkvarteringskonseptet. Drikkeva-
rer er dog for egen regning og betales samlet ved utsjekking.

Alle båter har soldekk med svømmebasseng, som dog varierer i 
størrelse, gratis badehåndkler, solstoler og sittegrupper om man fore-
trekker en pust i skyggen.

 Her finnes også bar med alle rettigheter, dansegulv med interna-
sjonal musikk, vaskeri og basar. Mulighet for safeboks på rommet 
eller i resepsjonen. 

Det må påregnes ca kr 200,- pr pers i tips til båtens besetning (gui-
de vil informere om forslag til betaling). Merk at det kun er utsikt fra 
båten mens den seiler. Når båten ligger til kai, dokker flere båten 
ved siden av hverandre og det kan da ikke forventes noen utsikt fra 
kabainen. Merk også at Atlantis Reiser ikke kan ta ansvar for hvor 
mange timer båten seiler om dagen, da dette bestemmes av lokale 
forhold i Nilen og kapteinen. 

Program for elvecruise Luxor – Aswan – Luxor
Dag	1:	 	Innsjekk	i	Luxor,	besøk	til	Karnak	&	Luxor	templene
Dag	2:	 	Besøk	i	Kongenes	Dal	&	Hatshepsuts	tempel.	Båten	 

seiler mot Esna sluser.
Dag 3:  Besøk til Edfu tempel og besøk i Kom Ombo tempel
Dag 4:  Besøk til Abu Simbel (anbefalt tidlig avreise kl 03.30)
Dag	5:	 	Besøk	til	Philae	tempel	&	Aswandemningen.	Besøk	til	

Golden	Sand	&	Nubisk	landsby.
Dag 6:  Besøk til Kom Ombo temel og besøk i Edfu tempel.
Dag	7:	 	Besøk	til	Kongenes	Dal	&	Hatshepsuts	tempel.
Dag	8:	 	Besøk	til	Karnak	&	Luxor	templene.	Utsjekking	fra	båten.

Utflukter fra båten
*	Karnak	&	Luxor	templene
*	Kongenes	Dal	&	Hatshepsuts	tempel
* Horus tempelet i Edfu
* Kom Ombo tempel
*	Philae	tempel	&	Aswandemningen
* Seiltur med Felucca 
*	Golden	Sand	&	Nubisk	landsby	
* Abu Simbel

Nilencruise
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Ved bredden av Nilen finner man dette nydelige hotellet hvor man føler nes-
ten at tiden har stått stille. Omgitt av palmer, et stenkast fra Karnak tempelet 
finner man virkelig ro i sjelen i den vakre haven. Etter en dag fulpakket med 
opplevelser slapper man gjerne av i det store bassenget med utsikt til Nilen. 
På dette første klasses hotellet trives både golfere, historikere, barnefamilien, 
seniorer og den almenne turist.
 Hotellet er bygget i bungalow-stil der alle rom har utgang til have med 
utsikt mot have, basseng eller Nilen. 
Dette hotellet passer deg som søker 
ro og fred langt vekk ifra støy og 
den morderne verden, og som setter 
pris på denne naturen som er fredet 
og har masse tumleplass for de små.

Luxor hoteller 

Hotelfakta:

Corniche El Nile Street
Tel: +20 95 2382575
www.sonesta.com/luxor

Antall rom: 112 nyrenoverte standard 
samt 118 clubrom/suiter
Avstand til flyplassen:  7 km
Avstand til sentrum:  500 m
Svømmebasseng: ja, 
oppvarmet samt barnebasseng
Grantis håndkleservice:  ja 

Restaurant: buffe, italiensk, 
japansk, orientalsk, 
Bar/disco: engelsk lounge, 
poolbar / nei
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker: ja

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja samt SPA, steam, 
massage, jacuzzi
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot gaten eller Nilen
Tennisbane: nei

Et virkelig første klasses hotell beliggende kun et steinkast fra Luxor tempel  
og helt nede ved Nilen. Hotellet har 9 ulike spiseteder som restaurang, 
lounge, poolbar og cafeshop.  Et nydelig hotell med alt man kan ønske seg 
fra supert utsikt til elegant luksus.

Sonesta St. George      

Hotelfakta:

El	Zinia	Gebly	Street
Tel: +20 95 
www.sofitel.com 

Antall rom: 325 + 22 suiter
Avstand til flyplassen: 18 km
Avstand til sentrum: 6 km
Svømmebasseng: ja
Grantis håndkleservice: ja

Restaurant: 2 internasjonal med 
daglig theme: texmex, italiensk, 
fransk, asiatisk, orientalsk
Bar/disco:  4 barer / nei
Balkong: ja eller terasse
Roomservice: 24 t
Butikker: ja, liten 

Vask/rens: 
Treningssenter: ja samt massage, 
sauna, jacuzzi
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot have
Tennisbane: ja, samt bordtennis, 
squash, fotball

Sofitel Karnak    

Hotelfakta:

Khaled Ibn El Waild St. 
Tel:+20 95 237 0100
www.pyramisaegypt.com 

Antall rom: 400
Avstand til flyplassen: 10 km
Avstand til sentrum:  2 km
Svømmebasseng: ja, utendørs
Grantis håndkleservice: 

Restaurant: internasjonal, italiensk, 
asiatisk, fisk
Bar/disco: 3 stk / nei
Balkong:  ja
Roomservice: 24 t
Butikker: ja

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja
Internett på rommet: nei, internetcafe i 
resepsjonen, business-senter
Utsikt: mot gaten eller Nilen
Tennisbane: ja samt squash

Pyramisa Isis hotell er et meget godt turistklase hotel og ligger i en stor hage 
direkte ved Nilbredden, i gang-avstand til Luxor tempel og sentrum av byen.  
Man føler seg litt hjemme her helt nede ved vannet med de vakre fjellene i 
bakgrunnen.

Pyramisa Isis    () 
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Hotelfakta:

Khaled Ibn El Waild St
Tel: +20 95 382838
Har ingen egen web-side

Antall rom: 55
Avstand til flyplassen: 10 km
Avstand til sentrum:  2 km
Svømmebasseng: ja
Grantis håndkleservice: nei
Restaurant: ja

Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker: liten souvernirbutikk
Vask/rens: ja/nei
Treningssenter: nei

Internett på rommet:  nei, faxmulighet 
i resepsjonen
Utsikt: mot bygninger, noen rom mot 
Nilen
Tennisbane: nei

Gaddis er et lite og hyggelig turistklasse hotell med svømmebasseng belig-
gende vis a vis Pyramisa Isis hotell i gangavstand til sentrum. Bazarer og 
restauranter i umiddelbar nærhet. Alle rom har enkel innredning, men rent 
og pent.

Gaddis hotel 

Luxor hoteller

En deilig variant enten alene eller i kombinasjon med et Nilen-
cruise. Dette er en reise til en annen virkelighet. I det sjarmerende 
nubiske landet vil du besøke steder du aldri trodde fantes. Du be-
søker de arkeologiske stedene: Abu Simbels underverk, Kasr Ibrim, 

Amada-området, Wadi el Seboa, Kalabsha-området. Du dokker 
bak Aswan-demninge. Dette cruiset kan du oppleve i vår ”Nefer-
tari rundreise” eller ved å be oss skreddersy ditt eget program.

Lake Nasser cruise
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Aswan/Abu Simbel

Aswan
– på grensen til Afrika

Selv om Egypt ligger i Afrika, er vel Aswan den eneste byen der 
man merker at man er i Afrika. Det hviler en ro over denne byen 
som nok er den best betagende by i Egypt. Det er her man møter 
det stolte nubiske folk som har sin egen kultur og eget språk. As-
wan har også status som eldgammelt ferieparadis på grunn av det 
varme klimaet. På østbredden ligger den lange strandveien som er 
utsøkt for en spasertur samt det nubiske markedet som har en blan-
ding av egyptisk, orientalsk og sudansk preg. 

Philae tempel & Aswan-demningen
Midt mellom den gamle Aswandemningen som ble bygget av 
engelskmennene rundt 1900-tallet og den nye Aswan High Dam 
ligger øya Agilika men tempelet tilegnet gudinnen Isis. Tempelet 
er et av de mange som ble flyttet stein for stein av UNESCO for 
å reddes fra oversvømmelse i forbindelse med byggingen av den 
nye demningen. Dette lille tempelet er nok det vakreste av de 
alle – omgitt av vann på alle kanter. Utallige motorbåten frakter de 
mange besøkende ut til øye kontinuerlig.

Aswandemningen er et av verdens største prosjekter og ble bygget 
på 1960-tallet for å skaffe strøm og vann til den stadig økende 
egyptiske befolkningen. Bak demningen ligger verdens største kun-
stige innsjø – Lake Nasser, som strekker seg 550 km sørover, kun 
omgitt av endeløs ørken.
 Langs hele Nassersjøen ligger tempelområdene Wadi el 
Sebua, Amada og Kasr Ibrim som UNESCO har reddet fra over-
svømmelse samt Kalabsha og Beit el Wali som ligger nær selve 
demningen.

Golden Sand & Nubisk landsby
Hva er vel mer avslappende enn en motorbåttur gjennom den 
gamle katarakten og sumpene på vei mot den brittiske demnin-
gen. Golden Sand er kjent for den gylne sanden som blir brukt 

til sandbad i SPA-behandlinger. Her føler du at tiden står stille og 
du glemmer alt rundt deg. Området her er fredet på grunn av rikt 
fugleliv og gamle tempelruiner og inskripsjoner i fjellende som er 
slipt runde av Nilens vann gjennom uminnerlige tider.

Abu Simbel
300 km sør for Aswan ligger to av Egypts mest spektakulære 
templer for Ramses 2. og hans favorittkone Nefertari. De ville ha 
blitt oversvømmet da demningen ble oppført, men ble reddet av 
UNESCO gigantiske aksjon der hele tempelet ble skåret ut av 
selve fjellet og gjenopprettet 250 meter lenger opp på tørt land. 
Spesielt med hovedtempelet er at solen lyser to ganger i året inn 
på statuene som står i selve helligdommen.
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Hotelfakta:

Hotellfakta:
Abtal El Tahrir Street 
 Tel: +20 97 2316000
www.sofitel.com

Hotellet er under renovering og åpner 
i Mai 2010. 
Antall rom: 131
Avstand til flyplassen: 10 km
Avstand til sentrum: 3 km
Svømmebasseng:  ja

Grantis håndkleservice:  ja
Restaurant: ja, flere
Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja
Roomservice:  24 t
Butikker: ja

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja
Internett på rommet: ja
Utsikt: mot byen eller Nilen
Tennisbane: ja

Et av de tre erverdige hoteller I Egypt. Bygget i 1902 av Thomas Cook. 
Her kan du virkelig føle atmosfæren fra den svunne tid fra engelskmennenes 
kolonitid. Det var her Agatha Christie skrev boken ”Døden på Nilen”. Her 
kan du nyte din kopp te på den verdensberømte terrassen med solnedgang 
over Nilen.

Old Cataract hotel     

Hotelfakta:

Abtal El Tahrir Street 
Tel : +20 97 231600
www.sofitel.com 

Hotellet er under renovering og åpner 
i Mai 2010. 
Antall rom: 144 + 16 suiter
Avstand til flyplassen:  10 km
Avstand til sentrum:  3 km
Svømmebasseng: ja, utendørs

Grantis håndkleservice: ja 
Restaurant:	buffet	&	a	la	carte
Bar/disco: ja/ja
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker: kiosk 

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: nei, kun massage
Internett på rommet: nei
Utsikt: mot byen eller Nilen
Tennisbane: ja samt bordtennis

Et enkelt 1.klasses hotel beliggende i paradisiske omgivelser like ved det 
gamle Cataract hotellet. Hotellene er under renovasjon ved katalogtrykking, 
og gjenåpner med meget delikate og nydelige rom og fellesarealer.

Hotelfakta:
Elephantine Island
Tel: + 20 97 230 3455
www.moevenpick-aswan.com 

Antall rom: 141 standard + 
77 superior / suites
Avstand til flyplassen:  22 km
Avstand til sentrum:  1km
Svømmebasseng: ja utendørs
Grantis håndkleservice:  ja 

Restaurant:		buffet	&	a	la	carte
Bar/disco: lounge / nei
Balkong: ja eller terasse
Roomservice: 24 t
Butikker: bokhandel/kiosk 
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter: nei, kun massage
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot Nilen
Tennisbane: ja

Et nyrenovert 1.klasses hotell med nydelig beliggende på Elephantine-øya 
midt i Nilen i Aswan by. Smakfulle rom og god mat i velkjent Mövenpick-
stil omkranset med vakkert, grønt område og ikke minst: den deilige friske 
luften.

Et hotel å bli glad i.

Mövenpick hotel      

Aswan hoteller

New Cataract  hotel    
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Aswan hoteller 

Abu Simbel hoteller 

Hotelfakta:

Isis Island
Tel: +20 97 231 7400
www.pyramisaegypt.com 

Antall rom: 450 over 5 etg
Avstand til flyplassen:  17 km
Avstand til sentrum: 1, 5 km
Svømmebasseng:  ja
Grantis håndkleservice: ja
Internett på rommet: nei

Restaurant:	buffet	&	a	la	carte,	fransk,	
italiensk
Bar/disco: pianobar, poolbar/ja
Balkong: ja eller terasse
Roomservice: 24 t
Butikker: ja + frisør

Vask/rens: ja/nei 
Treningssenter: Ja + SPA, sandbad, 
massage
Utsikt: mot have, fjell eller Nilen
Tennisbane: ja + squash, 
joggeløype, aerobic, bordtennis

Et enkelt førsteklasses hotell beliggende i paradisiske omgivelser på sin egen 
øy Isis  i Nilen. Et meget avslappende sted med eget rekreasjonssenter og 
SPA. Aswan har vært kjent for sine kurer for reaumatiske lidelser i over 100 
år. På dette hotellet kan du få sandbehandling fra de mange terapeutene.

Pyramisa Isis Island Resort  
& SPA     ()

Hotelfakta:

Corniche el Nil Street
www.egyptreservation.com 

Antall rom:  100 i bungalow
Avstand til flyplassen: 20 km
Avstand til sentrum:  0 m
Svømmebasseng:  ja
Grantis håndkleservice:  nei 

Restaurant: ja
Bar/disco: ja/ja
Balkong: terasse
Roomservice: 24 t
Butikker: ja Vask/rens: ja/nei

Treningssenter: nei
Internett på rommet:  nei
Utsikt: mot have
Tennisbane: nei

Et enkelt, men godt turistklasse hotell beliggende i hjertet av sentrum og et 
steinkast fra bazargaten. Hoettelet,har alle fasiliteter og innholder meget 
bra klasse ( 4* lokalt), romslige rom med enkelt  innredning. Stort svømme-
basseng med flott utsikt over Nilen og Aswans vestbredde.

Pyramisa Isis Corniche hotel   () 

Hotelfakta:

Abu Simbel touristic village 

Antall rom: 138 i 2 etg.
Avstand til flyplassen: 4 km
Avstand til sentrum: 2 km
Svømmebasseng:  ja

Restaurant:  4 stk
Bar/disco: ja/nei
Balkong: terasse
Roomservice: ja
Butikker:  ja Vask/rens: ja/nei

Treningssenter: nei
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot fjell / ørken
Tennisbane: ja

Et enkelt turistklasse hotell beliggende i hjertet av gammel-egyptisek historie. 
Det er en autentisk følelse som ikke kan overveies av luksus, her merker du 
landets sjel.

SETI ABU SIMBEL 
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På sydspissen av Sinai halvøya ligger badebyen Sharm el Sheik 
– Egypts beste og mest eksklusive badeby, men opprinnelig en 
liten fiskelandsby for beduiner. Langs det azurblå hav ligger noen 
av verdens flotteste korallrev med en overdådighet av eksotiske 
og fargerike fisker. Sharm utvikler seg fra år til år, og her kan man 
idag finne utallige hoteller og store resorts med alle de fasiliteter 
man kan ønske seg. Sharm el Sheik er ideellt for småbarnsfamilier 
og mange av hotellene har idag ”all inclusive-konsept” som betyr 
at all mat og drikke er inkludert i grunnprisen.

I Naama Bay finner du hyggelige gågater og en stemningsfull 
strandpromenade med bredt utvalg av restauranter og cafeer, 
butikker og forskjellig former for underholdning. Sharm har også 
en behagelig ro over seg, til tross for yrende liv døgnet rundt fra 
den internasjonale Hard Rock cafe og lokale vannpipe-cafeer. Ved 
havnen ligger ”Old Market” som opprinnelig var sentrum for lokale 
kjøtt- og grønnsakshandlere, men er idag renovert og har et hyg-
gelig preg for et kveldsbesøk.

Ras Mohammed er et naturreservat hvor vi også finner verdens 
nordligste Mangarove-skog. Her ligger enorme områder med 
usedvanlige vakre koraller og fisker som er fredet.

Verdens eldste kloster
Et perfekt utfluktsmål er det gresk-ortodokse St.Catherine klosteret 
som ligger ca 3 timers kjøring fra Naama Bay. Klosteret har 1600 
års historie og er et av verdens eldste kloster – berømt for sine iko-
ner og historiske skrifter. Her inne finner vi også ”Den brennende 
tornebusk” fra Bibelhistorien samt et rom der de døde munkenes 
beinrester og hodeskaller oppbevares til skue for almennheten.
Fra klosteret er det meget populært å bestige det 2285 meter 
høye Mosefjellet eller Mount Sinai som det egentlig heter, spesielt 
om natten for å kunne se soloppgangen fra det høye fjellet. Det 
var her det sies at Moses mottok de 10 bud fra Gud. 

Særegent for Sinai er beduinene med sine dromedarer. Som 
turist kan man få oppleve en rudetur på disse ”ørkenens skip” i 
solnedgangen blandt de storslåtte fjell. Beduinene serverer så en 
grillmiddag etterfulgt av tradisjonnell te med ”habbak” (en smakfull 
ørkenurt) under stjernene i den totale stillhet i ørkene – noe som 
helt klart er en opplevelse.

Sharm el Sheikh
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Et meget flott 5 stjerners hotell med beligger direkte ved vannet med egen 
800 meter lang strandlinje.
 Alle rom på dette deilige hotellet har all komfort og bekvemmeligheter 
man kan ønske seg og har restauranter, barnerom, 24-timers romservice, 
cocktailbar, forretningssenter. Hotellet har uovertrufne rekreasjons- og  
fritidstilbud, blant annet badstue, massasje, damprom, tennisbane, spa, 
treningssenter. Denne sjarmerende 
eiendommen har lenge vært en  
favoritt i Sharm El Sheikh, for så  
vel forretningsreisende som  
fritidsreisende.

Dette hotellet er et stort hotell med direkte tilgang til 18 hulls mesterskaps 
golf kurs og er plassert mellom Naama Bay og flyplassen med et område 
som dekker 200 000 kvm. Bare landskapet rundt bassenget alene tar opp 
utrolige 4000 kvm som tilbyr gjestene en oase med rom for avslapning. For 
de som ønsker å skjemme seg bort litt ekstra kan benytte seg av Thai Spa 
som inkluderer sauna, vannterapi og massasje. 
 
Hotellet tilbyr et vidt spekter av butik-
ker, dykkesentre, restauranter og 
barer. Området er kjent for dets un-
derholdning med magedansere  
og utendørs kino. 

Sharm el Sheikh hoteller 

Hotelfakta:

Naama Bay
Te.+20 69 3600 190
www.marriott.com 

Antall rom: 503 + 17 suiter i 3 etg.
Avstand til flyplassen: 7 km
Avstand til sentrum: 200 m
Svømmebasseng:  ja
Restaurant: internasjonal, italiensk, 
japansk, sjømat

Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja

Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot have/havutsikt mot tillegg
Tennisbane: nei

Et luksuriøst hotell beliggende i Naama Bay sentrum for de som virkelig 
vil nyte ferien med 1.klasses hotell, rett på stranden i fredelige omgivelser, 
samtidig som du er et steinkast fra ”down-town” i lille Naama. Et meget god 
internasjonal hotellkjede kjent for god kvalitet, mat og service. Marriott er en 
velkjent verdensomfattende  hotellkjede.

Marriott Beach Resort      ()

Hotelfakta:

Hotellfakta:
Al Pasha Coast
Tel: +20 69 3602070
www.starwoodhotels.com/sheraton

Antall rom: 423
Avstand til flyplassen: 4 km
Avstand til sentrum: 3 m
Svømmebasseng:  ja
800 m lang, vit strandlinje 

Restaurant: internasjonal, italiensk, 
indisk, sjømat
Bar/disco: ja/ja, live
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja 

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja, utallige 
av massage, terapi
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot have/havutsikt mot tillegg
Vannportsenter, alle aktiviteter

Sheraton Resort     

Hotelfakta:

Peace Road
El Salam Road at Um Marikha Bay
www.maritim.com 
Konferansehotell 

Antall rom: 337
Avstand til flyplassen: 5 km
Avstand til sentrum: 7 km
Svømmebasseng:  ja
Strand: ca 2 km 
Restaurant: 9 stk:  internasjonal, 
italiensk, indisk, sjømat

Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja, joggeløype, 
vannsportsenter

Internett på rommet:  ja
Utsikt: basseng / have
Tennis: ja samt golf

Maritim Jolie Ville Royal  
Peninsula      
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Dreams Vacation er et hyggelig hotell med mange fasiliteter. Hotellet deler alle 
fasiliteter med søsterhotellet Dreams Beach Resort. Hotellet har flere basseng 
og separate barnebasseng. Et av bassengene, samt et av barnebassengene er 
oppvarmet fra og med desember. 

Stranden nås via en bakke som avsluttes  
med trapper. Stranden består av  
klipper. Her finnes en badebrygge ut i 
vannet som tar deg forbi korallrevene 
med fantastiske snorklemuligheter. 
Gjennomfartstrafikk.

Viking Club Sharm hotell, er et koselig hotel med 130 rom og hyggelig 
atmosfære. Hotellet har 2 svømmebasseng og er meget barnevennlig med 
alle fasiliteter. Hotellet har tilgang til strand som går med shuttlebuss til Na-
ama Bay 400 meter eller til Cliff 7 km. Fra den hyggelig takterassen har du 
flott utsikt over deler av Naama Bay.
 Rommene er enkle, men rene og delikate. Her slipper du mas og støy fra 
festlivet rundt Naama Bay sentrum. Du nyter stillheten samtidig som du lig-
ger et steinkast fra shoppingsenter, Hard Rock Cafe, restauranter og uteliv. 
Et godt valg for deg som vil spare 
penger på bosted men samtidig vil 
bo sentralt, rent og rolig. Frokost er 
selvsagt inkludert i alle våre pakkepris 
med dette hotellet.

Hotelfakta:

Ras Umm el Sid
Tel: +20 69 3660170
www.dreamsresortsegypt.com 

Antall rom: 500 i 2 etg.
Avstand til flyplassen: ca 13 km
Avstand til sentrum: 1 km,
til Naama Bay ca 5 km
Svømmebasseng:  5 stk
Strand: egen, ca 50-250 m 

Restaurant: all inclusive 
Bar/disco: ja/underholdning
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja, flere 
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter: ja, vannsportsenter
Internett på rommet:  ja
Utsikt: basseng / have
Tennis: ja 

Dreams Beach er søsterhotellet til Dreams Vacation, med 5 stjerner kategori 
- som det deler alle fasiliteter med. Hotellet har flere basseng og separate 
barnebasseng. Et av bassengene, samt et av barnebassengene er oppvar-
met fra og med desember. Hotellets mange fasiliteter inkluderer blant annet 
fem restauranter, flere barer, beduinkafé, trimrom med massasje, badstue og 
jacuzzi. Tennisbane, samt daglige aktiviteter med hotellets personale. Hotel-
let har også en bank, suvenirbutikk 
og et eget dykkesenter. Stranden nås 
via en bakke som avsluttes med trap-
per. 400 m strand består av klipper. 
Her finnes en badebrygge ut i vannet 
som tar deg forbi korallrevene med 
fantastiske snorklemuligheter.

Dreams Beach     () 

Hotelfakta:

Ras Umm el Sid
Tel: +20 69 3660170
www.dreamsresortsegypt.com

Antall rom: 315
Avstand til flyplassen: ca 13 km
Avstand til sentrum: 1 km
Til Naama Bay: ca 5 km
Svømmebasseng:  2, rutshebane 
for barn

Strand: egen, ca 300 m Restaurant: 
all inclusive 
Bar/disco: ja/underholdning
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja, flere 

Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja, vannsportsenter
Internett på rommet:  ja
Utsikt: basseng / have
Tennis: ja

Dreams Vacation    ()

Hotelfakta:

El Salam Road, Naama Bay
Tel: +20 69 360 395
www.viking-egypt.com 

Antall rom: 130
Avstand til flyplassen: ca 7 km
Avstand til Naama Bay: 300m
Svømmebasseng:  2 stk 
Strand: med shuttlebus 
Restaurant: ja

Bar/disco: 4 stk/nei
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja Vask/rens: ja/nei
Treningssenter: nei

Internett på rommet:  ja
Utsikt: basseng / have
Tennis: nei

Viking Club    ()  

Sharm el Sheikh hoteller
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Hurghada
Hurghada er Egypts eldste og best kjente badebyer og ligger på 
østkysten av fastlandet. Vannet er praktfullt og det er gode mulig-
heter for snorkel og dykkerturer eller vindsurfing. Byen er meget 
langstrakt og har 3 bydeler. Flyplassen ligger kun et par minutters 
kjøring fra sentrum. De store luksuriøse hotellene er dyrere her pga 
beliggenheten nær sentrum og den nyanlagte kornishen med butik-
ker og cafeer.

Makadi Bay
Makadi Heights ligger ca 34 km sør for Hurghada og er det  
nyeste tilskuddet på listen over nydelige badebyer. 

El Quseir
Et hyggelig lite sted kun 1 time og 15 minutters kjøring sør for 
Hurghada. Stedet har lokal befolkning og to hovedgater, herav en 
som går langs havet med de lokale fiskerne. Her kan man virkelig 
oppleve det ekte kystfolket. Hotellene er luksuriøse og korallrevene 
ennå ikke ødelagt av masseturismen. Dette er stedet for de som 
ønsker å nyte luksus kombinert med fred og ro.

El Gouna
En liten perle av en badeby med flott golfbane og få hoteller som 
har utpreget arkitektur i gammel islamsk stil med hvelvede kupler, 
solrike haver og skyggefulle terrasser.

Marsa Alam
Ligger ca 3 timers kjøring sør for Hurghada, opprinnelig en liten 
fiskelandsby, men har idag både flyplass og flotte hoteller. Marsa 
Alam var endestasjon for en gammel vei fra Nildalen fra fjellene 
ved Kom Ombo til havet i øst. Langs denne veien lå gamle  
egyptiske gullgruver.

· Hurghada
· Makadi Bay

· El Quseir
· El Gouna

· Marsa Alam
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Hotelfakta:

Safaga Road, 12 km
Tel: +20 65 3464 646
www.sofitel.com   

Antall rom: 312 i 3 etg.
Avstand til flyplassen: 10 km
Avstand til sentrum: 12 km
Svømmebasseng:   3 stk
Strand: egn lang sandtrand 
Restaurant: all inclusive

Bar/disco: 4 stk / ja
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  gavebutikk 
Vask/rens:  ja/nei

Treningssenter: ja, sauna, massage
Internett på rommet:   ja
Utsikt: pool, have, haveutsikt 
mot tillegg
Tennis: a, samt squash, fotball, 
volleyball, barneklubb

Et utmerket 1.klasses hotell med alle tenkelige fasiliteter. En selvfølge om 
man ønsker komfort og avslapning. Meget barnevennlig, bygget i bunga-
lowstil med 3 etasjer. Rommene er ikke av de største, men du kan i gjen-
gjeld nyte en meget lang sandstrand.

Sofitel Resort    

Hotelfakta:

Safaga Road 16,5 km
Tel: +20 65 3460 600 -8
www.desertrose-resort.com 

Antall rom:  912 i 2 etg.
Avstand til flyplassen: 10 min
Avstand til sentrum: 15 min
Svømmebasseng:  3 stk, 
1 oppvarmet, barneklubb

Strand: egen sandstrand 
Restaurant: all inclusive, 
Bar/disco: 5 stk / ja
Balkong: ja / terasse
Roomservice: 24 t

Butikker:  shoppingarkade 
Vask/rens: ja/nei
Treningssenter: ja
Internett på rommet: nei,i resepsjonen
Utsikt: mot pool, have, havutsikt kun 
fra bungalowsuiter
Tennis: nei, har vannsportsenter

Et meget stort og godt hotell med store deilige svømmebasseng og egen 
sandstrand i lagune. Hotellet er meget barnevennlig og har mange basarer 
og butikker rett utenfor hotellporten.

Hotelfakta:

Sheraton Road, City Center
Tel: +20 65 3440 351
www.hurghadaseagull.com 

Antall rom:  710 
Avstand til flyplassen: 
Avstand til sentrum: 0 m
Svømmebasseng:  3 stk
Strand: egen sandstrand 

Restaurant: all inclusive samt kinesisk, 
italiensk
Bar/disco:  5 stk / ja
Balkong:  ja
Roomservice: 24 t

Butikker: midt i shoppinggater 
Vask/rens: ja/nei
Treningssenter: nei, har dykker/
vannsportsenter 
Internett på rommet:  nei
Utsikt: pool / strand
Tennis: nei, har barneklubb

Et meget sentralt beliggende hotell med alle fasiliteter direkte på stranden 
midt i Hurghada sentrum. Passer for yngre som liker fart og liv og ikke er 
redd for støy.

Seagull hotel    ()

Hurghada hoteller

Desert Rose Resort    ()

()
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Hurghada hoteller 

Hotelfakta:

Hospital	&	Sayed	Korrayem	Str.	
Tel: +20  65 549200
www.egyptreservation.com 

Antall rom: 360
Avstand til flyplassen: 
Avstand til sentrum:
Svømmebasseng:   ja
Strand: ca 200 meter 

Restaurant:  ja
Bar/disco: ja / nei
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker: shoppingarkade 

Vask/rens:  ja/nei
Treningssenter: nei
Internett på rommet:   nei
Utsikt: mot basseng / gate
Tennis:  nei

Et godt turistklassehotell beliggende i den gamle bydelen av Hurghada sen-
trum, et steinkast fra basargaten og kun 200 meter til stranden.

Empire hotel ()

Hotelfakta:

Mövenpick	Resort	&	SPA
Tel: +20 65 354 4501
www.moevenpick-elgouna.com

Antall rom: 554
Avstand til flyplassen:  30 km
Avstand til sentrum:  10 min
gange til El Gouna
Svømmebasseng:  4 stk

Strand: egen 3 km lang strand 
Restaurant: 3 stk
Bar/disco: ja/ nei, live 
underholdning
Balkong: ja
Roomservice: 24 t

Butikker: ja Vask/rens: ja/ja
Treningssenter: ja + SPA
Internett på rommet:  ja
Utsikt: have, lagune, havet
Tennis: 2 st + squash, golf

Et utmerket 1.klasses hotell med alle tenkelige fasiliteter, eventyrlig sand-
strand og lagune. Et selvfølgelig valg om du ønsker komfort og avslapning. 
Beliggende nær den nye El Gouna yatch-havn og golfanlegg.

Mövenpick Resort & 
SPA El Gounat      

Hotelfakta:

Radisson Blu Resort
Tel: +20 65 3350 260
www.radissonsas.com 

Antall rom: 250
Avstand	til	flyplassen	&	sentrum:	1	t	
15 min kjøring
Svømmebasseng:  2 oppvarmet
Strand: egen lang sandstrand 
Restaurant: 3 stl

Bar/disco: ja/ nei
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja 
Vask/rens: ja/ja
Treningssenter:  ja + SPA

Internett på rommet:  ja
Utsikt: have, pool, hav
Tennis: ja + squash, riding, squad,
Vann-og dykkesenter

Et forholdsvis nytt hotell tryllet frem fra ørkenen med all den komfort du kan 
tenke deg. Store behagelig rom i stille omgivelser. Her kan du nyte livet med 
god mat, rent vann og fantastisk solnedgang. Hotellet har et utsøkt  
hageanlegg som små elver, fosser, 
broer og beplantning. Standen er 
naturlig inndelt i små laguner fra  
naturens side.

Radisson SAS Resort      

El Gouna hoteller

El Quseir hoteller
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Hotelfakta:

Makadi Bay
www.flash-international.net 

Antall rom:  605
Avstand til flyplassen 
&	sentrum:	25	km
Svømmebasseng:  5 stk
Strand: egen lang sandstrand med 
korallklipper og brygge 
Restaurant: all inclusive samt italiensk 
&	indisk

Bar/disco:  ja/ja, samt kveldsunder-
holdning 
Balkong: ja / terrasse
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja Vask/rens: ja/ja
Treningssenter:	ja	&	SPA

Internett på rommet:  nei, har 
internetcafe
Utsikt: mot have / hav
Tennis: ja + vannsportsenter, lege

Hotelfakta:

Safaga Road  36 km
Tel: +20 65 359 0960
www.serenitymakadi.com 

Antall rom: 510
Avstand	til	flyplass	&	sentrum:	
ca 25 km
Svømmebasseng:  7 stk på 
totalt 4000 kvm
Strand: : egen lang sandstrand med 
korallklipper og brygge 

Restaurant: all inclusive samt italiensk, 
sjømat, orientalsk
Bar/disco: 3 stk / ja samt 
kveldsunderholdning
Balkong: ja/terrasse
Roomservice:  ja

Butikker:  ja 
Vask/rens: ja/nei
Treningssenter: ja, sauna, massage
Internett på rommet:  i resepsjonen
Utsikt: mot have, basseng
Tennis: 2 stk + soccer, bordtennis, 
sandvolleyball

Hotelfakta:

Yussif Afifi Road
Tel: +20 65 3465 400
www.steigenbergeraldaubeach.com
handicap-vennlig 

Antall rom: 388
Avstand til flyplassen:  7 km
Avstand til sentrum: 500 m
Svømmebasseng:  3 stk 
Strand: egen lang sandstrand 
Restaurant:  5 stk

Bar/disco:  4 stk/pianobar, 
live show
Balkong: ja 
Roomservice: 24 t
Butikker: shoppingarkade 
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter:	ja	+	SPA	&	Thalasso
Internett på rommet:  ja
Utsikt: pool, have, golfbane, hav
Tennis: nei
Vannsport/dykkersenter

Stella	Makadi	Resort	&	Spa	ligger	i	Makadi	Bay	området	på	Egypt’s	vakre	
Rødehavskyst 25 km sør for Hurghada. Makadi er en fredfull bukt med man-
ge muligheter for snorklig og dykking. Det halvtropiske klimaet gjør stedet 
til et ideelt sted for både sommer og vinter. I nærheten ligger Giftun Island, 
som er en Marine National Park, dvs en offentlig beskyttet nasjonalpark som 
mye av Rødehavet er. 

Stella	Makadi	Resort	&	Spa	ligger	ved	en	hvit	sandstrand		med	en	spekta-
kulær korallrev. I tillegg til den vakre naturen, har resorten mange fasiliteter 
og servicetilbud for å gjøre din ferie så avslappet som mulig. Her finner du 
også	Spa	&	helse	klubb,	shopping	mall	og	diskotek	for	å	nevne	noe.	Her	
får du ivaretatt alle dine feriebehov, i en avslappet og hyggelig atmosfære.

Serenity Makadi Height var nyåpnet i Desember 2006, og har 400,000 
m² til rådighet for hotel, svømmebasseng og nydelige hager. Hotellområdet 
har nydelig utsikt over det azurblå Rødehavet.  Rommene er elegant innredet 
og har enten balkong eller terasse alle med hårtørrer, TV, telefon, safeboks, 
kaffemaskin og selvsagt eget stort bad. 

Et hotell du virkelig kan føle deg som en konge, oversvømt i deilige  
fasiliteter.

Hotell Steigenberger al Dau Beach ligger ca 5 min kjøring sør for selve 
sentrum av Hurghada, men et steinkast fra den nye cornichen som er bygget 
med handlegate, basarer og cafeer. Hotellet er en stor 5 stjerner resort med 
3 gedigne svømmebasseng, barnebasseng, lekeplass og egen lang sand-
strand samt vannsportsenter, SPA og treningsenter. Det beste vi har å by på.

Stella Makadi Heights      

Serenity Makadi Heights      () 

Steigenberger Al Dau Beach      
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Marsa Alam

Hotelfakta:

Marsa Alam
www.dreamsresortsegypt.com 

Antall rom: 
Avstand til flyplassen:  30 km
Avstand til sentrum: 35 km fra 
El Quseir
Svømmebasseng:  9 stk
Strand: 600 m egen sandstrand 

Restaurant: all inclusive
Bar/disco: ja/ja
Balkong: ja/terrasse
Roomservice: ja
Butikker:  shoppingarkade 
Vask/rens: ja/nei

Treningssenter: ja + sauna 
&	massage
Internett på rommet:  nei, 
i resepsjonen
Utsikt:  basseng, have
Tennis: nei, men fotball, volleyball

Et meget koslig 1.klasses hotell for den totale avslapning og livsnytelse når 
du ønsker å koble av fra omverdenen. Hotellet ligger direkte på stranden og 
har en utpreget arkitektur, bygget av naturstein som gir ekstra sjarm og stor 
trivsel.

Dreams beach resort      ()

Alexandria
Alexandria er den nest største byen etter Kairo og er Egypts hoved-
havn, der den ligger ved Middelhavet og har et veldig godt klima 
til bading. Byen ligger ca 2.5 times kjøring nordvest for Kairo og 
kan besøkes som en dagsutflukt eller som eget opphold med ho-
tellovernatting.

Byen ble oppkalt etter Alexander den Store. Det Egyptiske riket ble 
etter Alexanders død delt mellom hans generaler. De ptolomeiske 
dynastier ble grunnlagt og generalene hersket i landet i nesten 
300 år, til romernes inntog. Idag har arkeologene funnet den for-
svunne by Atlantis, som engang forsvant i havet. Og det var her 
Kleopatra begikk selvmord med en kobraslanges bitt da Marc An-
thony tapte slaget ved Actium. I Alexandria kan man besøke det 
berømte Quaitbay fort som ble oppført på øya Pharos, hvor fyrtår-

net sto - som var et av oldtidens syv underverk. Man kan også se 
Montazah-palasset og de greske katakombene. På Pompei-søylen 
ble Pompeis avhugde hode lagt etter han ble drept og hans hode 
ble gitt som en gave til Julius Cæsar.

Alexandrias nye attraksjon er det ultramoderne bibliotekkomplekset 
som er tegnet av det norske arkiteksfirmaet ”Snøhetta”. Biblioteket 
ligger hvor det gamle berømte biblioteket lå. Selve bygningen 
symboliserer et solur som delvis ligger under vann. Ytterveggene 
er gravert med bokstaver fra alle verdens alfabeter og er bygget i 
granitt fra Aswan. Taget er delvis av glass og heller i retning mot 
havet for å gi lys til lesesalene med 2000 plasser over 7 etasjer. 
Det gamle biblioteket i Alexandria ble grunnlagt i år 228 f.Kr, 
men ble ødelagt i en brann i år 48 f.Kr da Julius Cæsar inntok 
Egypt og tente på alle skipene i havnen for å stenge veien for 
Marc Anthony, og ilden spredte seg til biblioteket.

Taba
Taba har en unik beliggenhet, der du kan skue over fire forskjellig 
land; Egypt, Jordan, Israel og Saudi-Arabia. De skjønne fjellene 
gir en behagelig ro sammen med det krystallklare vannet – fortsatt 
urørt av turister. Flotte internasjonale hoteller i skjønn arkitektur blan-
det med ekte kultur. Taba ligger fortsatt som en østers – stille, som 
en liten perle som venter på å bli oppdaget. Fra Taba kan man 
besøke Eilat i Israel om man har lyst på en storbytur.

Marsa Matruh kysten
Marsa Matruh ligger ca 290 km vest for Alexandria. De lange, 
hvite sandstrendene mot Middelhavet er regnet blandt verdens 
fineste, og med et klima som gjorde stedet kjent langt tilbake i 
tiden, fra Ramses 2. til Alexander den Store.

· Alexandria  · Taba
· Marsa Matruh Kysten

Biblioteket i Alexandria
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Hotelfakta:

Cornishe Road 
Tel: +20 3 5480 550
www.sheratonmontazah.com 

Antall rom: 289
Avstand til flyplassen: 15 km
Avstand til sentrum: 5,6 km
Svømmebasseng:  ja
Strand: privat strand 
Restaurant: ja

Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker:  ja Vask/rens: ja/ja

Treningssenter:  ja
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot by eller havet

Et nydelig 1.klasse hotell i kjent Sheraton-stil beliggende ved Montazahs 
skjønne haver med flott utsikt over Middelhavet og litt bort fra sentrums  
larm.

Utsikt fra hotellet

Sheraton Montazah     ()

Hotelfakta:

Taba Resort, 42 km Nubai
www.sofitel.com 

Antall rom: 294
Avstand til flyplassen: 40 km
Avstand til sentrum: 20 km
Svømmebasseng:  6 stk
Strand: egen strand 

Restaurant:  3 stk
Bar/disco: 3 stk
Balkong: ja
Roomservice: 24 t
Butikker: shoppingarkade 
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter: ja + vannsportsenter
Internett på rommet:  ja
Utsikt: mot pool / hage

Et luksuriøst hotell i orientalsk arkitekstil, hvor du kan se utover de 4 land.  
Et gedigent anlegg med fantastisk utsikt over Saudi-Arabias fjell.

Sofitel Taba Heights     ()

Hotelfakta:

www.beausitehotel.com

Antall rom: 150
Avstand til flyplass: ca 20 min kjøring
Avstand til Alexandria: 290 km
Svømmebasseng:  5 stk
Strand:  egen lang vit sandstrand 

Restaurant: flere
Bar/disco: ja/nei
Balkong: ja
Roomservice: ja
Butikker:  ja 
Vask/rens: ja/ja

Treningssenter:  ja + vannsportsenter
Internett på rommet:  nei
Utsikt: mot pool/hage
Tennis: kun bordtennis, volleyball

Beau Site hotell har en fantastisk beliggenhet for deg som ønsker total  
avslapning.

Hotellet har egen privat lang, hvit sandstrand, og er kjent for det krystallklare 
vannet. Beliggenhet mot Middelhavet er det ideelt med besøk i sommerhal-
våret.

Beau Site hotel    ()  

Sharm el Sheikh hoteller
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RA rundreise (8 dager)
Innholdsoversikt: 1 natt Kairo, 4 netter Nilencruise, 2 netter Kairo.

Dag 1:  (fredag) Flyreise Oslo-Kairo via europeisk by. Mottakelse av vår representant på Kairo  
flyplass og transport til hotellet for innsjekking

Dag 2:  (lørdag) Dagen starter med en god frokost på hotellet. Turen idag går til Giza-pyramidene  
og Det egyptiske museum er den mest populære utflukten. 
Ettermiddag/kveld  blir det transfer til flyplassen for kveldsfly til Luxor. Det blir mottakelse  
og transfer til cruisebåten for inn-sjekking. Middag ombord og overnatting.

Dag 3:  (søndag) Helspensjon ombord. Etter en tidlig frokost starter programmet med cruiseutflukter. 
Det er lunsj ombord mens båten starter sin seiling sørover, først mot Esna sluser hvor man har  
et køsystem for å komme igjennom.

 Dag 4:  (mandag) Helpensjon ombord. Båten stopper i Edfu hvor man går i land for å bese det store  
velbevarte tempelet til guden Horus. Båten seiler så videre mot Kom Ombo. Vi får noen fine  
timer på dekk før det blir besøk til det lille vakre tempelet.

Dag 5:  (tirsdag)  Helpensjon ombord. Idag blir det utflukt til Aswandemningen og Philea tempel for  
de som har bestilt dette. Kvelden anbefales varm til å besøke Aswan nubiske ”souk”. 

Dag 6:  (onsdag) Frokost ombord. Formiddagen er til egen disposisjon i Egypts vakreste by: Aswan.  
Det er også mulig å besøke det gigantiske fjelltempelet i Abu Simbel. Bestilles ombord hos  
reiseleder. (Selges som separat utflukt, ikke inkl. i utfluktspakken)  
Etter lunsj blir det utsjekking fra båten og transport til flyplassen for å fly til Kairo. Mottakelse og  
assistanse på Kairo flyplass, transfer til hotellet for overnatting. Kvelden fri til egen disposisjon.

Dag 7:  (torsdag)  Frokost på hotellet. Dagen er satt av til utflukt enten til Alexandria eller i Kairo etter eget ønske. 
Dag 8:  (fredag)  Frokost på hotellet. Transfer til flyplassen  for  fly Kairo-Oslo via europeisk by. Vi tar farvel med  

Egypt for denne gang og reiser hjem med kofferten full av souvernirer og hjertet fullt av gode minner.

Våre anbefalte ekstrautflukter
•	Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
•	Utfluktspakke	til	Nilencruiset
•	Utflukt	til	Abu	Simbel	(fra	Aswan)
•		Utflukt	til	Alexandria	inkl	lunsj	eller	til	Gamle	Kairo,	 

Citadellborgen	&	basarene	inkl	lunsj

Bør bestilles sammen med turen. Vennligst se  
”Utflukter i Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i RA rundreise
•	Fly	Oslo-Kairo-Luxor,	Aswan-Kairo-Oslo	med	Egypt	Air
•	4	netters	1.klasse	Nilencruise	m/helpensjon
•	3	netter	hotell	m/frokost	i	Kairo
•	Transfer	flyplass-hotell/cruise	gjennom	hele	programmet

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon.  
Det medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom  
utfluktspakke velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og  
gjelder kun for de som har bestilt disse. Cruisbåtens  
utfluktsprogram blir satt opp med besøkelsestidspunkt av  
guide på båten. Forbehold om dag og klokkeslett for  
utfluktene som bestemmes av båtens seilingsplan,  
kø ved slusene etc.

Ikke inkludert i RA rundreise
•	Drikke	til	maten	cruise
•		Obligatorisk	visum	til	Egypt	(kr	250,-	pr	pers,	 

bestilles sammen med reisen)
•	Tips	ca	kr	250,-	pr	pers	
•	Avbestilling-	og	reiseforsikring

Garanteret  skandinavisk guide  i perioden  30. sep-30. april.
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HAPI  rundreise  (15 dager)
Innholdsoversikt: 1 natt Kairo, 7 netter Nilencruise, 4 netter Luxor,  2 netter Kairo.

Dag 1:  (fredag) Flyreise Oslo-Kairo via europeisk by. Transport til hotellet for innsjekking.
Dag	2:	 	(lørdag)	Dagen	starter	med	en	god	frokost	på	hotellet.	Det	anbefales	en	utflukt	til	Giza-pyramidene	&	Egyptiske	

museumet. På ettermiddag/kveld  blir det transfer til flyplassen for kveldsfly til Luxor. Mottakelse og transfer  
til cruisebåten for innsjekking. Middag ombord og overnatting.

Dag 3:  (søndag) Helspensjon ombord. Vi starter utfluktsprogrammet for de som har valgt dette. Det er lunsj ombord mens 
båten starter sin seiling sørover, først mot Esna sluser hvor man har et køsystem for å komme igjennom.

Dag 4:  (mandag) Helpensjon ombord. Båten vår gjør et stopp i Edfu for besøk til Horus-tempelet for de som har bestilt 
dette. Etter noen timers seiling sydover igjen kommer vi til byen som er kjent for sukkerproduksjon: Kom Ombo. 
Her gjør båten et stopp for besøk i tempel. Deretter seiler båten videre sørover mot Aswan. 

Dag 5:  (tirsdag)  Helpensjon ombord.  
Dag 6:  (onsdag) Helpensjon ombord. Formiddagen er til egen disposisjon i Egypts vakreste by: Aswan. Det er også  

mulig å besøke det gigantiske fjelltempelet i Abu Simbel. Bestilles ombord hos reiseleder. (Selges som separat  
utflukt, ikke inkl. i utfluktspakken) 

Dag 7:  (torsdag) Båten seiler mot Luxor. Det blir en dag full av nytelse og avslapning ombord. 
Dag 8:  (fredag)  Helpensjon ombord.  
Dag 9:  (lørdag) Usjekking fra båten etter frokost og innsjekking på hotell i Luxor.
Dag 10:  (søndag) Hotell i Luxor , dagen til egen disposisjon
Dag 11:  (mandag) Hotell i Luxor , dagen til egen disposisjon
Dag 12: (tirdag) Hotell i Luxor , dagen til egen disposisjon
Dag 13:  (onsdag) Det blir transfer til Luxor flyplass, og kveldsfly til Kairo, mottakelse og assistanse på Kairo flyplass,  

og transfer til hotellet for overnatting.
Dag 14:  (torsdag)  Frokost på hotellet. Dagen er satt av til utflukt enten til Alexandria eller i Kairo etter eget ønske. 
Dag 15:  (fredag)  Frokost på hotellet. Transfer til flyplassen  for  fly Kairo-Oslo via europeisk by. Vi tar farvel med Egypt  

for denne gang og reiser hjem med kofferten full av souvernirer og hjertet fullt av gode minner.

Våre anbefalte ekstrautflukter
•		Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
•		Utfluktspakke	til	Nilencruiset
•		Utflukt	til	Abu	Simbel	(fra	Aswan)
•		Utflukt	til	Alexandria	inkl	lunsj	eller	til	Gamle	Kairo,	 

Citadellborgen	&	basarene	inkl	lunsj

Bør bestilles sammen med turen. Vennligst se  
”Utflukter i Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i HAPI rundreise
•		Fly	Oslo-Kairo-Luxor-Kairo-Oslo	med	Egypt	Air
•		7	netters	1.klasse	Nilencruise	m/helpensjon
•		3	netter	hotell	m/frokost	i	Kairo
•		4	netter	hotell	m/frokost	Luxor
•		Transfer	flyplass-hotell/cruise	gjennom	hele	programmet

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon. 
Det medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom utfluktspakke  
velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og gjelder kun  
for de som har bestilt disse. Cruisbåtens utfluktsprogram blir satt opp  
med besøkelsestidspunkt av guide på båten. Forbehold om dag og  
klokkeslett for utfluktene som bestemmes av båtens seilingsplan, kø  
ved slusene etc.

Ikke inkludert i HAPI rundreise
•		Drikke til maten cruise
•		Obligatorisk visum til Egypt (kr 250,- pr pers,  

bestilles sammen med reisen)
•		Tips ca kr 250,- pr pers 
•		Avbestilling- og reiseforsikring

Garanteret  skandinavisk guide  i perioden  30. sep-30. april.



25Egypt

LOTUS rundreise 
1 natt hotell i Kairo m/frokost, 4 netter Nilencruise m/helpensjon (Luxor-Aswan), 7 netter hotell Hurghada  
(måltider	iht	valgt	standard),	2	netter	hotell	Kairo	m/frokost.	All	transfer	&	assistanse	inkludert.	 
Utflukter kan velges separat.

Dag 1: (fredag) Flyreise Oslo-Kairovia europeisk by. Transport til det hotellet for innsjekking.(For de som har meldt seg på 
utflukter får møtetid for neste dag av representanten). 

Dag 2: (lørdag) Dagen starter med en god frokost på hotellet. Dagen er satt av for utflukt til Giza-pyramidene og Det 
egyptiske museum er den mest populære utflukten (må bestilles separat, tillegg til grunnpris). Deretter blir det transfer til 
flyplassen for kveldsfly til Luxor. Transfer til cruisebåten for inn-sjekking. Middag ombord og overnatting.

Dag 3: (søndag) Helspensjon ombord. Vi starter programmet med cruiseutflukter (alle beskrevne utflukter under cruiset  
må bestilles separat, tillegg til grunnpris, man sparer på å bestille ”Utfluktspakken til cruiset”, se prislisten).  Båten seiler 
sørover mot Esna sluser.

 Dag 4: (mandag) Helpensjon ombord. Besøk til Horus-tempelet i Edfu Etter noen timers seiling sydover igjen kommer vi 
til byen som er kjent for sukkerproduksjon: Kom Ombo og besøker tempelet til guden Horus.

Dag 5: (tirsdag)  Helpensjon ombord. Idag blir det besøk til Aswandemningen og Philae tempelet.

Dag 6: (onsdag) Frokost ombord. Formiddagen er til egen disposisjon i Egypts vakreste by: Aswan. Det er også mulig 
å besøke det gigantiske fjelltempelet i Abu Simbel. Alternativt går turen med charterfly fra Aswan, ca 20 minutters flytur. 
Bestilles ombord hos reiseleder. (Selges som separat utflukt, ikke inkl. i utfluktspakken) 
Etter lunsj blir det utsjekking fra båten og transfer til Hurghada med microbuss (ca 3,5 time) Innsjekking på hotellet for 
overnatting.

Dag 7-13: torsdag-onsdag) 7 netter på hotell i Hurghada m/måltider iht valgt hotell.

Dag 13: (onsdag) Det blir transfer til Hurghada flyplass, og kveldsfly til Kairo, mottakelse og assistanse på Kairo flyplass, 
og transfer til hotellet for overnatting.

Dag 14: (torsdag)  Frokost på hotellet. Dagen er satt av til utflukt enten til Alexandria eller i Kairo etter eget ønske. 

Dag 15: (fredag)  Frokost på hotellet. Transfer til flyplassen  for  fly Kairo-Oslo via europeisk by. Vi tar farvel med Egypt 
for denne gang og reiser hjem med kofferten full av souvernirer og hjertet fullt av gode minner.

Våre anbefalte ekstrautflukter
•	Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
•	Utfluktspakke	til	Nilencruiset
•	Utflukt	til	Abu	Simbel	(fra	Aswan)
•	Utflukt	til	Alexandria	inkl	lunsj	eller	til	Gamle	Kairo,	Citadellbor-
gen	&	basarene	inkl	lunsj
Bør bestilles sammen med turen.

Vennligst se ”Utflukter i Egypt” og ”Les mer om utflukter i Egypt for 
beskrivelse av disse. 

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon. Det 
medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom utfluktspakke 
velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og gjelder 
kun for de som har bestilt disse. Cruisbåtens utfluktsprogram blir 

satt opp med besøkelsestidspunkt av guide på båten. Forbehold 
om dag og klokkeslett for utfluktene som bestemmes av båtens 
seilingsplan, kø ved slusene etc. 

Inkludert i LOTUS rundreise
•	Fly	Oslo-Kairo-Luxor,	Hurghada-Kairo-Oslo	med	Egypt	Air
•	4	netters	Nilencruise	m/helpensjon
•	3	netter	hotell	m/frokost	i	Kairo
•	7	netter	hotell	Hurghada	m/måltider	iht	valgt	standard
•	Transfer	Aswan-Hurghada	ca	7	timer
•	Transfer	flyplass-hotell/cruise	gjennom	hele	programmet	

Ikke inkludert i LOTUS rundreise
•	Drikke	til	maten	cruise
•	Obligatorisk	visum	til	Egypt	(kr	250,-	pr	pers,	bestilles	sammen	
med reisen)
•	Tips
•	Avbestilling-	og	reiseforsikring

Garanteret  skandinavisk guide  i perioden  30. sep-30. april.
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Våre populære familepakker:

Sharm el Sheikh – 2 voksne + 2 barn (under fyltr 12 år)

Dette er vår bestselger for familier i ferietidern. Med en natt på hotell i Kairo m/frokost og 13 netter med all inklusive på 
hotell Dreams Vacation får du det meste av Egypt. Flyreisen til Kairo går smidig, bagasjen blir sendt direkte og du blir hen-
tet av vår agent og kjørt til hotellet for overnatting. Dagen etter kan du bese Kairo på egenhånd eller bli med på vår utflukt 
til pyramidene og nasjonalmuseumet før vi på ettermiddagen flyr med innenriksfly til Sharm – en flyreise på kun 1 time. Her 
har du 13 netter til å hvile og kose deg med familien i den herlige, svale varmen, korallhavet og de store badebasseng. 
Ekstra overnattinger er selvsagt mulig, da våre fly har daglige avganger og flere avganger per dag.

Hurghada – 2 voksne og 2 barn (under fylte 14 år)

Serenity Makadi er et godt familievalg. På 57 kvm rom med plass for 4 personer med all inklusive inkvartering. Vi har først 
en natt på et 5* standard hotell i Kairo med frokost og selvsagt er all transfer fra og til flyplass er inkludert i pakkeprisen. 
Dagen etter er fri til egen disposisjon i denne storbyen eller du kan bli med oss til verdens siste gjenstående underverk pyra-
midene og sphixen samt det egyptiske nasjonalmuseum. Kjøper du denne utflukten fra oss har du alt velordnet på forhånd 
og en god lunsj inkludert. På ettermiddagen flyr vi med innenriksfly til Hurghada som tar 1 time. Her har du 13 netter med 
all mat og drikke forhåndsbetalt. Mulighet for ekstra overnattinger.

El Ain el Sokhna 
Stella de Mari hotel eller Mövenpick ligger begge ca 2 timer fra Kairo med bil  oghar 5* lokalt. Her får du 1 natt hotell i 
Kairo med frokost og 13 netter hotell med halvpensjon i Ain el Sokhna.

Bo lokalt i Kairo & Luxor
Bo lokalt i Kairo og Luxor. Dere betaler lik pris for leiligheten  
om dere er 1 eller 4 personer. Dette tilbudet gjelder Kairo  
i bydelen Nasr City i standard som er tilpasset til europeisk  
standard. Priseksepmel: kr 1.200,- per ukefor en 3 roms  
leilighet med 2 soverom med bad og kjøkken. I Luxor bor  
du sentralt i leilighet av god standard meget sentral  
beliggende på østkanten.
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HORUS rundreise  (10 dager)
Innholdsoversikt: 2 netter Kairo, 3 netter Nilencruise, 4 netter Hurghada

Dag 1 - mandag:  Flyreise Norge-Kairo via europeisk by. Utenfor Kairo flyplass står vår representant og det  
blir transport til valgt hotell for innsjekking. 

Dag 2 - tirsdag:  Dagen starter med en god frokost på hotellet. Turen til Giza-pyramidene og  
Det egyptiske museum er den mest populære utflukten.  
Kairo tilhørte ”Nedre Egypt” der Papyrusen var symbolet på landområdet ned til Middelhavet. Derfor har 
vi lagt inn et besøk til et papyrusinstitutt for å demonstrere enkelt hvordan de gamle egypterne laget ver-
dens første papir. Her er det mulighet for å kjøpe ekte papyrus for de som ønsker det. Etter en god lunsj-
buffe på restaurant går ferden mot sentrum igjen og til Det egyptiske Nasjonalmuseum for omvisning.

Dag 3 - onsdag:  Etter en tidlig frokost eller frokostboks, blir det transport til flyplassen, og fly til Aswan. Vår representant 
er med og hjelper til med innsjekkingen. Vel fremme i Aswan, tar vi fatt på den første utflukten før inn-
sjekkingen på båten. Dette fordi severdighetene ligger meget nærme flyplassen. Inkludert i utfluktspak-
ken er besøket til Aswandemningen og Philae tempel. 

Dag 4 - torsdag:  Helpensjon ombord. Etter noen timers seiling nordover fra Aswan, kommer vi til byen Kom Ombo med 
det lille sjarmerende tempelet tilegnet to guder.

 Dag 5 - fredag:  Helpensjon ombord. Vi håper på å komme i rimelig tid gjennom Esna sluser for å ta fatt på det fan-
tastiske Luxor har å by på. Det blir muligens en tidlig morgen, men det er en god følelse å våkne til 
den friske luften i Luxor, og skue over til Vestbankens høye fjell. Vi kjører sørover over broen til ”Dødens 
Side”. Her ligger kanskje reisens høydepunkt; Kongenes Dal samt Hatshepsuts terassetempel. Båten 
starter sin seiling sørover, først mot Esna sluser hvor man har et køsystem for å komme igjennom.  
Programmet i Luxor inneholder også besøk til Karnak og Luxortemplene. Karnaktempelet 

Dag 6 - lørdag:  Frokost ombord, før utsjekking og transport vestover mot Rødehavet (ca 3,4 times kjøring i convoy  
fra Luxor, innsjekking på valgt hotell. 

Dag 7-9 
søndag-tirsdag:  Late dager ved Rødehavet med frokost på hotellet. 
Dag 10-onsdag:  Etter frokost blir det utsjekking fra hotellet og vi sier farvel til Egypt for denne gang. Det blir transport  

til flyplassen for å fly til Kairo, og videre til Norge via europeisk by. Det er assistanse av våre  
representanter hele veien.

Våre anbefalte ekstrautflukter
Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
Utfluktspakke til Nilencruiset

Bør bestilles sammen med turen. Vennligst se ”Utflukter i 
Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i HORUS rundreise
Fly Oslo-Kairo-Aswan, Hurghada-Kairo-Oslo med Egypt Air
3 netters 1.klasse Nilencruise m/helpensjon
2 netter hotell m/frokost i Kairo
4 netter hotell m/all inclusive Hurghada
Transfer flyplass-hotell/cruise gjennom hele programmet

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon. 
Det medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom 
utfluktspakke velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og 
gjelder kun for de som har bestilt disse. Cruisbåtens utflukts-
program blir satt opp med besøkelsestidspunkt av guide på 
båten. Forbehold om dag og klokkeslett for utfluktene som 
bestemmes av båtens seilingsplan, kø ved slusene etc.

Ikke inkludert i HORUS rundreise
Drikke til maten cruise
Obligatorisk visum til Egypt (kr 250,- pr pers, bestilles 
sammen med reisen)
Tips ca kr 250,- pr pers 
Avbestilling- og reiseforsikring



NEFERTARI rundreise (15 dager)
Innholdsoversikt: 2 netter Kairo, 4 netter Nilencruise, 3 netter Lake Nasser Cruise, 4 netter Luxor.

Dag 1 - torsdag:  Flyreise Norge-Kairo via europeisk by. På Kairo flyplass står vår representant det blir  transport til hotell 
iht valgt pakke for innsjeking.

Dag 2- fredag:  Dagen starter med en god frokost på hotellet. Turen til Giza-pyramidene og Det egyptiske museum er 
den mest populære utflukten (tillegg i grunnprisen).  Kairo tilhørte ”Nedre Egypt” der Papyrusen var 
symbolet på landområdet ned til Middelhavet. Derfor har vi lagt inn et besøk til et papyrusinstitutt for å 
demonstrere enkelt hvordan de gamle egypterne laget verdens første papir. Her er det mulighet for å 
kjøpe ekte papyrus for de som ønsker det. 
Etter en god lunsjbuffe på restaurant går ferden mot sentrum igjen og til Det egyptiske Nasjonalmuseum 
for omvisning av de mest kjente statuene fra oldtiden som er funnet i templer og graver i Egypt. 

Dag 3-lørdag:  Etter en tidlig frokost eller frokostboks blir det henting for transport til flyplassen for å fly til Luxor. Det blir 
mottakelse og transfer til cruisebåten for inn-sjekking. Lunsj og middag ombord. Programmet starter med 
besøk til Karnak og Luxortemplene.  Det anbefales en tur i Luxors nye basargate om kvelden, for en hyg-
gelig spasertur for å se på livet. (Husk å prute om du skal handle, og ikke la deg dra inn i en butikk om 
du ikke ønsker å handle. Det er lov å si nei takk). 

Dag 4 - søndag:  Helpensjon ombord (frokost, lunsj og middag). Det blir tidlig opp idag, men det er en god følelse å 
våkne til den friske luften i Luxor, og skue over til Vestbankens høye fjell. Vi kjører sørover over broen til 
”Dødens Side”. Her ligger kanskje reisens høydepunkt; Kongenes Dal hvor vi har 3 graver inkl i billetten 
vår, og reiseleder/guide informerer om hvilke graver som de anbefaler og som er åpne. 

Dag 5- mandag:  Helpensjon ombord. Om alt går etter planen starter dag med besøk til Horus-tempelet i Edfu. Ferden fra 
båten og inn til tempelet tar kun få minutter og vi benytter enten hestedrosjer eller buss.  
Etter noen timers seiling sydover igjen kommer vi til byen som er kjent for sukkerproduksjon: Kom Ombo. 
Her finner vi det eneste gjenstående dobbeltempel tilegnet to guder, og fungerte som sykehus i det 
gamle Egypt.

Dag 6 - tirsdag:  Helpensjon ombord. Det er også mulig å besøke det gigantiske fjelltempelet i Abu Simbel. Turen starter 
midt på natten og er tilbake ved lunsjtid med 3 timers busstur hver vei. (Selges som separat utflukt,  og 
er ikke inkl. i utfluktspakken) Inkludert i utfluktspakken er besøket til Aswandemningen og Philae tempel. 

Dag 7 - onsdag:  Frokost ombord. Det blir transfer med buss til Abu Simbel. Innsjekking på cruisebåten, og start av ut-
flukter som er inkludert i grunnprisen på dette cruiset. Lunsj og middag ombord. Besøk til Ramses 2.’s 
fantastiske tempel. Båten seiler nordover på Lake Nasser. 

Dag 8 - tordag:  Helpensjon ombord. Båten stopper ved Kasr Ibrim for guiding fra båten, deretter stopp for besøk i 
Amada tempel som er inkludert. 

Dag 9 - fredag:  Helpensjon ombord. Besøk til Wadi Seboa tempelområde samt Kalabsha ved Aswandemningen er 
inkludert. 

Dag 10 - lørdag:  Etter frokost sjekker vi ut fra båten og inn på valgt hotell. Representanten vår hjelper til og transporten er 
inkludert. De siste 5 nettene tilbringes  i vakre  Luxor.

Dag 11 – 14 – 
søndag - onsdag:  Hotell i Luxor m/frokost 
Dag 15 - torsdag:  Etter frokost blir det utsjekking fra hotellet og farvel til Egypt for denne gang. Det blir transport til flyplas-

sen for å fly til Kairo,  og videre til Norge via europeisk by. Det er assistanse av våre representanter 
hele veien. 

Våre anbefalte ekstrautflukter
•		Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
•		Utfluktspakke	til	Nilencruiset
•		Utflukt	til	Abu	Simbel	(fra	Aswan)
•		Utflukt	til	Alexandria	inkl	lunsj	eller	til	Gamle	 

Kairo,	Citadellborgen	&	basarene	inkl	lunsj

Bør bestilles sammen med turen. Vennligst se ”Utflukter i 
Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i NEFERTARI  rundreise
•		Fly	Oslo-Kairo-Luxor-	Kairo-Oslo	med	Egypt	Air
•		2	netter	hotell	m/frokost	i	Kairo
•		4	netters	1.klasse	Nilencruise	m/helpensjon
•		3	netter	1.klasse	Lake	Nasser	cruise	m/helpensjon
•		Alle	utflukter	på	Lake	Nasser	cruise
•		5	netter	hotell	m/frokost	Luxor
•		All	transfers	gjennom	hele	programmet

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon. 
Det medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom utflukts-
pakke velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og gjelder 
kun for de som har bestilt disse. Cruisbåtens utfluktsprogram blir satt 
opp med besøkelsestidspunkt av guide på båten. Forbehold om 
dag og klokkeslett for utfluktene som bestemmes av båtens seilings-
plan, kø ved slusene etc.

Ikke inkludert i HAPI rundreis
•		Utflukter i Kairo, Nilencruise og Luxor
•		Drikke til maten cruise
•		Obligatorisk visum til Egypt (kr 250,- pr pers, bestilles sammen 

med reisen)
•		Tips ca kr 250,- pr pers 
•		Avbestilling- og reiseforsikring

28 Egypt



Alexander den Store – Vestørkenens Oaser  (8 dager)
Innholdsoversikt: 1 natt Kairo, 1 natt Bahareya, 1 natt Farafra, 1 natt Dakhla, 1 natt Kharga, 2 netter Luxor.

Dag 1: (fredag)  Oslo-Kairo 
Fly Oslo-Kairo via europeisk by. Mottagelse og assistanse på flyplassen i Kairo,  
transfer til hotell for kort overnatting.

Dag 2: (lørdag)  Kairo - Bahareya Oase 
Vi starter på vår fantastiske reise til oasene, og kjører først til Bahareya, og spiser lunsj i hovedstaden 
som heter Bawity. Deretter besøk i den romerske haven med vannkildene. Det er i denne byen som 
de ”forgylte mumiene” ble funnet i 1996, og er en del av tusenvis av balsamerte lik fra den gresk-
romerske perioden. 4 av dem ligger i Antikvitet Inspektoratet.

Dag 3: (søndag)  Bahareya-Farafra 
Etter frokost besøker vi ”Den storte ørken” (Black Mountains).Her er vi vitne til naturens underverk; 
pyramideformede formasjoner som er et yndet fotomotiv.  Etter en kjøretur med jeep’en vår kommer vi 
til ”Den vite ørkenen” som har et landskap som kan ta pusten fra en. Vite sandsteinsformasjoner hvor 
vinden har formet naturlige skulpturer som sopper og dyr. Her skal vi campe, og våre hjelpere ordner 
alt av middag og forberedelser.

Dag 4: (mandag)  Farafra-Dakhla 
Det blir morgenbad i varme kilder før vi besøker et museum med kunst og håndverk. Det blir  
pique-nique-lunsj på veien, og vi passerer byen Mut hvor vi besøker tempelet Al Haggar, som  
ble oppført under keiser Neros styre ca år 60. 
Turen fortsetter inn til byen Dakhla oasen og besøker El Kasser, som er bygget i tradisjonell  
islamsk stil og El Mazawka som er en romersk grav. Camping-overnatting under en klar stjernehimmel.

Dag 5: (tirsdag)  Dakhla-Kharga 
Etter frokost besøker vi El Balat landsbyen i Bashandi som er bygget i ren faraonsk stil, før vi fortsetter 
til Kharga. Her besøker vi Hapis tempelet og El Bagawat som består av 263 graver og har en av de 
eldste kirker i Egypt datert til 1000-tallet. Ikveld blir det overnatting på hotel med middag.

Dag 6: (onsdag)  Kharga-Luxor 
Vi	starter	dagen	med	å	kjøre	sørover	mot	Boulaq	&	Baris	oasene,	besøk	i	tempelet	i	Dush-oasen	før	vi	
begir oss inn mot Luxor. Overnatting på hotell med middag.

Dag 7: (torsdag)  I Luxor 
Vi tilbringer dagen i Luxor. Her kan man selv velge hva man skal gjøre. 

Dag 8: (fredag)  Luxor-Kairo-Oslo 
Etter frokost blir det innenriksfly til Kairo, og deretter Kairo-Oslo via europeisk by. 
Vi sier takk for nå for denne gang, og håper Egypts vakre oaser har gitt evige minner både i sjelen 
og på fotokameraet.

Våre anbefalte ekstrautflukter
Karnak	&	Luxor	templene
Kongenes	Dal	&	Hatshepsuts	tempel

Bør bestilles sammen med reisen. Vennligst se  
”Utflukter i Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i ALEXANDER rundreise
•		Fly	Oslo-Kairo,	Luxor-Kairo-Oslo	med	Egypt	Air	samt	

transfers
•		Hele	rundreisen	med	jeep
•		1	natt	hotel	m/frokost	Kairo
•		2	netter	hotel	m/froksot	Luxor
•		1	natt	hotel		m/frokost	Kharga
•		3	overnattinger	i	telt	i	hhv	Bahareya,	Dakhla	&	Farafra	
•		Lunsj	og	middag	hver	dag	(unntatt	i	Luxor)
•		Alle	besøk	iht	beskrevet	program

Generell informasjon:
Denne turen passer for de med en sporty innstilling. Transporten 
foregår i firehjulstrekkere som hver kan ta 4-6 passasjerer. Over-
nattinger foregår i telt og på enkle men hyggelige hotel. Når vi 
camper er det sjåførene som setter opp leiren, lager mat og ord-
ner det praktiske ellers.

Ikke inkludert i ALEXANDER rundreise
•		Måltider i Luxor
•		Obligatorisk visum til Egypt (kr 250,- pr pers,  

bestilles sammen med reisen)
•		Tips ca kr 250,- pr pers 
•		Avbestilling- og reiseforsikring



TUT rundreise  - kombiner 3 byer med valgfri lengde  ( 8 dager som kan utvides)

Vi har satt isammen en unik kombinasjon for deg. Her kan du velge mellom 8, 10 eller 14 netter. Du kan selv velge hvor 
lenge du vil bo i hver by. Vi har satt opp et forslag her under som vi mener er passende for en ukes varighet, og du kan 
selvsagt velge din hotellstandard selv.  Alternativt kan kombinasjonen Kairo, Luxor og Hurghada velges.
Dag 1: Fly Oslo-Kairo via europeisk by. Transfer til hotellet.
Dag 2: Frokost. Dagen i Kairo
Dag 3: Frokost. Dagen i Kairo.
Dag 4: Frokost. Transfer til flyplassen for fly til Aswan. Transfer til hotellet for innsjekking.
Dag 5: Frokost. Dagen i Aswan.
Dag 6: Frokost. Transfer fra Aswan til Luxor med bil og sjåfør. Innsjekking på hotell.
Dag 7: Frokost. Dagen i Luxor.
Dag 8: Frokost. Transfer til flyplassen for hjemreise til Oslo via Kairo og europeisk by.

IBIS rundreise (15 dager)
Innholdsoversikt: 3 netter Kairo, 3 netter Nilencruise, 8 netter Hurghada,

Våre anbefalte ekstrautflukter
Utflukt	til	pyramidene	&	museumet	i	Kairo	inkl	lunsj
Utfluktspakke til Nilencruiset
Utflukt til Alexandria inkl lunsj eller til Gamle Kairo, Citadell-
borgen	&	basarene	inkl	lunsj

Bør bestilles sammen med turen. Vennligst se ”Utflukter i 
Egypt” for beskrivelse av disse. 

Inkludert i IBIS rundreise
Fly Oslo-Kairo-Aswan, Hurghada-Kairo-Oslo med Egypt Air
3 netters 1.klasse Nilencruise m/helpensjon
3 netter hotell m/frokost i Kairo
8 netter hotell i Hurghada
Transfer flyplass-hotell/cruise gjennom hele programmet

Generell informasjon:
Cruisebåten er førsteklasses standard og har fullpensjon. 
Det medfølger norsktalende reiseleder og guide dersom utflukts-
pakke velges. 

Beskrevne utflukter er tilleggspris til reisens grunnpris, og gjelder 
kun for de som har bestilt disse. Cruisbåtens utfluktsprogram blir satt 
opp med besøkelsestidspunkt av guide på båten. Forbehold om 
dag og klokkeslett for utfluktene som bestemmes av båtens seilings-
plan, kø ved slusene etc.

Ikke inkludert i IBIS rundreise
Drikke til maten cruise
Obligatorisk visum til Egypt (kr 250,- pr pers,  
bestilles sammen med reisen)
Tips ca kr 250,- pr pers 
Avbestilling- og reiseforsikring

Dag 1 - søndag:  
Flyreise Norge-Kairo via europeisk by. Utenfor Kairo flyplass 
står vår representant og det blir transport til valgt hotell for 
innsjekking. 
Dag 2 - mandag: 
 Dagen starter med en god frokost på hotellet. Turen til Giza-
pyramidene og Det egyptiske museum er den mest popu-
lære utflukten. 
Kairo tilhørte ”Nedre Egypt” der Papyrusen var symbolet på 
landområdet ned til Middelhavet. Derfor har vi lagt inn et 
besøk til et papyrusinstitutt for å demonstrere enkelt hvordan 
de gamle egypterne laget verdens første papir. Her er det 
mulighet for å kjøpe ekte papyrus for de som ønsker det. 
Etter en god lunsjbuffe på restaurant går ferden mot sentrum 
igjen og til Det egyptiske Nasjonalmuseum.Her blir det en 
omvisning av de mest kjente statuene fra oldtiden.
Dag 3 - tirsdag: 
Frokost på hotellet. Dagen er satt av til utflukt enten til Ale-
xandria eller i Kairo etter eget ønske. 
Dag 4 - onsdag: 
Etter en tidlig frokost eller frokostboks, blir det transport til fly-
plassen, og fly til Aswan. Vår representant er med og hjelper 
til med innsjekkingen. Vel fremme i Aswan, tar vi fatt på den 
første utflukten før innsjekkingen på båten. Inkludert i utflukts-
pakken er besøket til Aswandemningen og Philae tempel. 

Dag 5- torsdag: 
Helpensjon ombord. Etter noen timers seiling nordover fra 
Aswan, kommer vi til byen som er kjent for sukkerproduk-
sjon: Kom Ombo. Her finner vi det eneste gjenstående dob-
beltempel tilegnet to guder. 
Dag 6 - fredag: 
Helpensjon ombord. Vi håper på å komme i rimelig tid 
gjennom Esna sluser for å ta fatt på det fantastiske Luxor har 
å by på.  På Vestbanken besøkes Kongenes Dal og Hats-
hepsuts tempel. På Østbanken besøkes tempelene Luxor og 
Karnak.
Dag 7 - 
lørdag: Frokost ombord, før utsjekking og transport vestover 
mot Rødehavet (ca 3,4 times kjøring i convoy fra Luxor) og 
en herlig lang uke med late dager. For de som skal enten til 
El Gouna eller El Quseir tilkommer noen mer kjøretid. Målti-
der i henhold til valgt hotell. 
Dag 8-14 –søndag- lørdag: 
Late dager ved Rødehavet med måltider i henhold til valgt 
hotell. 
Dag 15 - søndag: 
Etter frokost blir det Utsjekking fra hotellet og vi sier farvel til 
Egypt for denne gang. Det blir transport til flyplassen for å 
fly til Kairo, og videre til Norge via europeisk by. Det er as-
sistanse av våre representanter hele veien.
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KAIRO
Utflukt	til	Memphis/Sakkara	&	Gizapyramidene	(heldagsutflukt)
Ca 2 mil utenfor Giza ligger Egypts aller første pyramide – trap-
petrinnspyramiden,	tilhørende	farao	Zozer	fra	ca	2.700	f.Kr.	Her	
på	plassen	feiret	konger	sine	Heb-Zed-fester	for	å	bevise	sin	rett	
til tronen. Her ute i ørkenen ligger utallige graver, bl.a Hovmann 
Ti’s grav med vakre farger og relieffer, Serapeum – graven som 
ble bygget for de hellige Apis-oksene, og graver tilhørende faraos 
øverste menn. (Forbehold om at gravene er stengt eller til restaure-
ring). Like ved ligger området Memphis som var den første politiske 
hovedstaden i Egypt allerede 3000 år f.Kr. Idag er det kun ruiner 
igjen, men vi kan se en gigantstatue av farao Ramses 2. (som re-
gjerte rundt år 1100 f.Kr) og diverse sfinxer og småstatuer. Denne 
utflukten kombineres med Giza-pyramidene etter en god lunsj. 
(Se under.)

Utflukt til Giza-pyramidene & Det egyptiske Museum   
(heldagsutflukt)
Turen til Giza-pyramidene og Det egyptiske museum er en kom-
binasjon av de to mest berømte severdigheter i Kairo og er den 
mest populære utflukten. Her starter vi dagen med ett av verdens 
underverk; Keops, Kefren og Mykerinos-pyramidene - kalt Giza-py-
ramidene. Her oppe på platået har man fantastisk utsikt over Kairo 
i klarvær, det blir flere stopp rundt slik at man kan få følelsen av 
hvor store de egentlig er, mens vi spekulerer i hvordan mennesket 
klarte å reise et slikt verk for 4500 år siden før hjulet var kommet til 
Egypt. Pyramidene avsluttes med den hemmelighetsfulle ”Sfinxen” 
der man får et flott skue med de tre pyramidene i bakgrunnen. 

Kairo tilhørte ”Nedre Egypt” der Papyrusen var symbolet på land-
området ned til Middelhavet. Derfor har vi lagt inn et besøk til et 
papyrusinstitutt for å demonstrere enkelt hvordan de gamle egyp-
terne laget verdens første papir. Her er det mulighet for å kjøpe 
ekte papyrus for de som ønsker det. 

Etter en god lunsjbuffe på restaurant går ferden mot sentrum igjen 
og til Det egyptiske Museum.Her blir det en omvisning av de mest 
kjente statuene fra oldtiden som er funnet i templer og graver i 
Egypt.Her ser vi bl.a. den 20 meter høye statuen av Farao Ame-
nofis 3. og hans kone Teje, Hatshepsuts statuer fra tempelet i Luxor, 
enorme sarkofager, tempelvegger, kongestatuer utskjært i ypperste 
kvalitet i alle slags materialer, fra granitt, dioritt, basalt, kalkstein 
og sedertre. Her i annen etasje ligger Tut Ankh Amons skatter be-
vart for vår beundring; fra hans jaktvogner, smykker, kister, parasol-
ler, mumifiseringssenger, til verdens dyreste gullskatt; hans begravel-
sesmaske samt 2 av hans kister i gull.

Utflukt til Gamle Kairo & Citadellborgen m/Mohamed Aly  
moskè  & Khan el Khalili-bazarene (heldagsutflukt)
For de som ønsker å se mer av Kairo har vi også utflukten til Gamle 
Kairos kirker, Citadellborgen og bazarene.Her starter dagen med å 
kjøre til bydelen der Kairo først ble dannet. Her ligger bl.a. kirkene 
St.Sergius der det sies at den hellige familie har søkt ly på flukt fra 
Herodes i Egypt, Den hengende kirken, den jødiske synaogen Ben 
Ezra og Det koptiske Museum. De trange gatene gir en følelse å 
være tilbake på Jesu tid, til tross for souvernirselgernes iver. 

Vi fortsetter dagen med å hoppe frem i historien, og kjører mot 
det gigantiske landemerket i Kairo; Citadellborgen - bygget av 
korstogfarerne på 1100-tallet. Her inne ligger 5 moskeer, bl.a. 
den største av dem alle, den ruvende Mohamed Aly-moskeen med 
sine 2 minareter og skinnende kupler. Etter en god lunsj fortsetter 
ferden mot Midtøstens gamle handelsknutepunkt; Khan el Khalili 
fra 1500-tallet, et like stort ”must” som å se pyramidene. Her 
produseres de meste av egyptisk håndverk og souverirer. Her kan 
man prute, handle eller bare sitte ned på den berømte cafeen ”El 
Fishawy”, og røke en vannpipe og drikke te mens man ser på 
livet. Blant ropende selgere og skrikende minareter føler man seg 
tilbakesatt noen hundre år. Her står tiden stille og er virkelig en 
opplevelse.

Utflukt til Alexandria  (heldagsutflukt)
For de som ønsker å se byen som var Egypts hovedstad under 
Kleopatras rike på nordkysten av Egypt, anbefales turen til Ale-
xandria. Vi starter dagen tidlig, og det blir en ca  3 timers kjøretur 
gjennom ørkenlandskap, jordbruksområder og nybebyggelse 
langs ”Alexandria Desert Road”. Vel fremme blir det besøk i det 
nye biblioteket ”Alexandrina” - en spesielt stolthet for nordmenn da 
den er tegnet av det norske arkitektfirmaet ”Snøhetta”. Etter en god 
lunsj blir det besøk til andre severdigheter i Alexandria. På denne 
utflukten benytter vi egyptiske lokale guider som velger ut høyde-
punkter. Det som er flott å se i denne byen med gresk inflytelse, er 
de greske katakombene med hulegraver, det Romerske Teateret, 
Det gresk-romerske Museum og Pompeis søyle. Langs Middelhavet 
strekker den 1 mil lange cornishen seg med Quaitbays Fort i den 
ene enden og Montazahs vakre slott og haver i den andre. Midt 
på cornichen ligger selve sentrum med Biblioteket.

Utflukt til Oasen Fayyoum  (heldagsutflukt m/engelsktalende  
lokalguide) 
Ca 130 km fra Giza gjennom totalt ørkenlandskap finner vi Fayo-
um med den store innsjøen. Her dyrkes frukt og grønt og stedet har 
vokst til en liten by med eget universitet.

Utflukt til Dinner cruise på Nilen  (ca 2 timer + transfer til/fra 
hotellet))
Her kan man oppleve Egyptisk folkloreshow med tradisjonell stok-
kedans, darwishdans m.m. i nasjonaldrakter og selvsagt får vi 
også oppleve egyptisk magedans (som er forskjellig fra andre ara-
biske land). Vi nyter egyptiske og orientalske middagsretter med 
dertilhørende tradisjonell te. 
Lyd- og Lysshow ved Giza-pyramidene * (Ca 1 time + transfer til/
fra hotell)
Her kan man leve seg inn i historien. Showet nytes på benkene 
foran sfinxen med mektig musikk, historieerindring og lysskiftninger 
rundt alle tre pyramidene - en opplevelse for livet. 

LUXOR
Utflukt til Kongenes Dal & Hatshepsuts tempel & Memnon-kolosse-
ne (halvdagstur)
Noen dager må man tidlig opp, men det er en god følelse å 
våkne til den friske luften i Luxor, og skue over til Vestbankens høye 
fjell. Vi kjører sørover over broen til ”Dødens Side”. Her ligger kan-
skje reisens høydepunkt; Kongenes Dal. Vi har 3 graver å besøke 

Beskrivelse av våre utflukter og severdigheter i Egypt  
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på billetten vår, og reiseleder/guide informerer om hvilke graver 
som de anbefaler og som er åpne samt om regler for fotografe-
ring. Her gåt man inn i lange korridorer og nyter skuet av de vakre 
relieffene med farger som har holdt seg i over 3000 år. Her ligger 
også graven til Tut Ankh Amon som kan ses for ekstrabillett for de 
som ønsker det. Graven er den minste men med flotte farger. Her 
ligger også hans mumie utpakket. (Hør med guide for billett og 
regler.) 

Utflukt til Karnak og Luxor templene  (halvdagstur)
Karnaktempelet er verdens største tempelkompleks, og vi besøker 
bare Amons tempeldel. Gigantiske pyloner, den fantastiske søy-
lesalen med 134 gigantsøyler, den hellige innsjøen, Hatshepsuts 
oblisk m.m. Rundt i det fjerne ser vi restaureringsprosjekt av de 
sørlige bygninger, og får inntrykk av hvor enormt dette tempelet må 
ha vært dengang presteskapet styrte her inne. Ferden går videre til 
det mye mindre Luxor tempel, bygget av Amenofis 3. med hans va-
kre relieffer, påbygget av Ramses 2.’s grove håndverkere. Tempelet 
er spesielt vakkert om kvelden i opplysning.

Dagscruise til Dendera (halvdagstur)
Nord for Luxor ligger det vakre tempelet tilegnet Hathor, bygget 
av grekerne.  Nyt et minicruise med lunsj til ett av de best bevarte 
tempel. 

Lyd- og lysshow i Karnak tempel *  (ca 1 ¼ time + transfer til/fra 
hotel/cruise)
En vandringstur gjennom tempelet til mektig musikk, historieerind-
ring og lysspekter. Turen ender ved den hellige innsjø hvor vi har 
flott oversikt over hele tempelet. Varighet; 1t og 15 min 
PS: vil informere om at pga at besøkende ikke overholder reglene 
med bruk av blitz, kan  denne flashingen virke ødeleggende for 
selve lysshowet. 

EDFU
(Denne utflukten inngår i utfluktspakken til cruiset og kan ses fra 
båten eller også med buss.) 
Ferden fra båten og inn til det vakre tempelet tilegnet guden Horus, 
tar kun få minutter og vi benytter enten hestedrosjer eller buss. Edfu 
tempel er vel det best bevarte av Egypts tempel, mye pga sen 
byggeperiode - tempelet er ”bare” 2200 år! Her kan vi se slaget 
mellom Horus og Seth i tegneserier på tempelveggene, fantastiske 
festivaler ble oppført, og det gamle presteskapet produserte par-
fymer, og her finner vi også det aller første biblioteket i verden. 
Området rundt tempelet er nyrenovert.

KOM OMBO
Ved Nilens bredde finner vi det eneste gjenstående dobbelttempel 
tilegnet to guder. Tempelet er lite, men nydelig til tross for at det 
har vært utsatt for både flom og sandstormer. Det er godt restaurert 
og har også sin egen historie å fortelle. Dette tempelet fungerte 
som sykehus i det gamle Egypt, og er berømt for relieffene av me-
disinske instrumenter samt kalenderen.

ASWAN
Utflukt til Philae tempel og Aswandemningen (halvdagstur)
Aswandemningen er et ufattelig anlegg som bringer strøm til hele 
Egypt samt for eksport. Ferdigstilt i 1972, og holder tilbake hele 

den kunstige innsjøen Lake Nasser som oversvømmet titalls med 
tempel og gjorde at over 100.000 nubere måtte flytte fra sine 
hjem. 

Isis-tempelet er kanskje det vakreste av alle tempeler pga sin utro-
lige beliggenhet, stille og fredelig midt mellom de to demningene, 
blant høye steinformasjoner som i faraonsk tid utgjorde den første 
Katarakt. Tempelet sto originalt på øya Philae som ligger like ved. 
Dette ble flyttet av UNESCO til øya Agilika, her det står idag, og 
har vakre relieffer fra gulv til tak. Her ligger også Trajans paviljong 
og tempelet ble påbegynt av Egypts aller siste farao Nectanebo 
2. før han ble kastet ut av Egypt av Alexander den Store. 

Utflukt til Golden Sand og Nubisk Landsby (halvdagstur)
En absolutt nydelig tur med motorbåt til ”Den gylne sand” like ved 
den britiske demningen, der vi setter føttene i ekte ørkensand som 
blir brukt til SPA-behandlinger for reumatisme. Her finner vi den 
reneste delen av Nilen. Turen går gjennom kataraktens strømninger 
i sumpene, gjennom fredede fuglereservater - opplevelsen er ube-
skrivelig. Vi besøker til slutt en nubisk landsby, og ser hvordan livet 
arter seg her. Nuberne er et helt eget folkeslag med eget språk 
og egen kultur. De blander seg ikke med vanlige egyptere og bor 
i sine egne landsbyer med egne skoler og sin egen kultur. Dog 
idag jobber flesteparten i byen. (Merk at denne turen ikke er inkl. i 
utfluktspakken til cruiset, men kjøpes som egen tur på stedet.)

Utflukt til ABU SIMBEL (heldagsutflukt)
Turen starter midt på natten og er tilbake ved lunsjtid med 3 timers 
busstur hver vei. Vel fremme angrer man ikke et sekund på dette.
Synet av stautene av Ramses 2. hugget rett ut av fjellet, tidlig om 
morgenen i solskinnet før varmen slipper til, er en ufattelig opp-
levelse. Templene ligger helt nede ved Lake Nasser, og er også 
flyttet av UNESCO. Inne finner vi farger og relieffer i ufattelig 
god stand, der Ramses viser alle mine bragder. Ved siden av står 
tempelet til hans favorittkone Nefertari. (Selges som separat utflukt, 
ikke inkl. i utfluktspakken)

UTFLUKTSPAKKE TIL NILENCRUISET (går fordelt over alle cruisets 
dager)
Inneholder: 3 graver i Kongenes Dal, Hatshepsuts tempelet, Kar-
nak tempelet, Luxor tempelet, Edfu tempelet, Kom Ombo tempelet, 
Philae tempelet og Aswandemningen. (Se over for beskrivelse av 
hver av disse severdighetene.)
SHARM EL SHEIK  

St. Catherin-klosteret og bestigelse av Mosefjellet 
Ca 3 timers kjøring fra Sharm ligger klosteret, bygget på stedet 
der Moses så den brennende tornebusk. Verdens eldste fungeren-
de kloster med stor samling ikoner og et skjelett- og hodeskallerom 
for alle munkene som har arbeidet her. Klatreturen tar ca 2 timer 
hver vei – nedturen går via de 3200 trappetrinn. 

St. Catherin-klosteret og Wadi Firan * 
Vi besøker først klosteret, og deretter går turen gjennom berg og 
daler med frodige oaser og med god sjanse for å møte beduiner. 

Kamelridning med beduinmiddag * (kveldstur)
Vi kjører ut i ørkenen for å prøve ørkenens skip, kamelen, for en 
interessant og koselig ridetur i solnedgangen innover fjellene hvor 
beduinene venter med nygrillet ferskt kjøtt m/tilbehør. Vi sitter i 
teltene under stjernehimmelen og nyter stemningen med en kopp te 
ved leirbålet. 
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The Coloured Canyon og Dahab (halvdagstur med engelskta-
lende representant) 
Ca 2.5 times kjøring fra Sharm ligger den fargede dalen. En spa-
sertur gjennom fjellet som sprakk i et jordskjelv er en fantastisk opp-
levelse. På hjemveien går turen innom Dahab, elsket av vindsurfere 
og ”back-packers”. Et idyllisk lite sted som du ikke bør gå glipp av. 

Snorkeltur med båt * (heldagstur)
Turen går ut med en yatch til de flotte korallrevene utenfor Sharm 
el Sheik. Det blir tid til å prøve forskjellige steder og snorkling 
mens kapteinen lager til en god lunsj med fersk fisk, egyptisk ris og 
grønnsaker samt drikke. (Inkl. Snorkelmaske og lunsj m/drikke.)

Ørkensafari til Nasjonalparken Ras Mohamed * (halvdagstur)
Parken er kjent for sine flotte korallrev, de mange fossiler i klippene 
samt mangarovesumpene. Turen går med 4-hjuls jeeper gjennom 
ujevnt terreng, og det blir god tid til en svømme- og snorkeltur. 
Stedet er også kjent for at det har verdens nordligste Mangarove-
skog.

HURGHADA/AL QUSEIR/ 
MARSA ALAM  
Snorkeltur med båt * (heldagstur)
Turen går ut med en yatch til de flotte korallrevene utenfor Hurg-
hada, gjerne ved Giftun Island. Det blir tid til å prøve forskjellige 
steder og snorkling mens kapteinen lager til en god lunsj med fersk 
fisk, egyptisk ris og grønnsaker samt drikke. (Inkl. Snorkelmaske og 
lunsj m/drikke.)

Ørkensafari m/jeep med engelsktalende representant  (halvdags-
tur)
Få med deg ørkenpanorama, beduiner og kameler. Inkl lunsj m/
drikke 
 
Noen turer går med engelsktalende lokalguider eller kun  
representanter når beskrevet. 
Utflukter markert med * går enten på egenhånd eller har  
engelsktalende representant som assisterer. 
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Egypt

Et kongerike som  
gløder av historie
Lawrence av Arabia ledet arabernes opprør mot 
det tyrkiske overherredømme i hjertet av den jor-
danske ørkenen i bygynnelsen av dette århundre. 
Korsfarerne lot oppføre mektige borger i middelal-
deren. I romersk tid bygde man en rekke byer med 
søylegater, amfiteater og templer, mens nabateerne 
hugget ut sin rosenrøde by Petra fra det bare fjell i 
begynnelsen av vår tidsregning. Foruten de mange 
arkeologiske severdigheter og den vennlige og 
gjestfrie befolkning er Jordan et land som trollbinder 
de besøkende med sin uendelige vakre og barske 
natur. Den jordanske maten er også meget god, 
gjerne akkompagnert med en flaske god, lokal vin.

Amman
– Jordans hovedstad
Jordans hovedstad har en historie som strekker seg 
tilbake til oldtiden. Høyt over byen ruver ruinene til 
Herkules kapellet og det gamle citadel. Nedenfor 
ligger et storslått romersk amfiteater med plass til 
mer enn 5000 tilskuere. Like sør for hovedstaden 
Amman finner vi Bethany - som er stedet Jesu ble 
døpt av Døperen Johannes. Andre bibelske steder 
som Mosefjellet ”Mount Nebo” ligger og ruver og 
har en utrolig utsikt over hele Israel - landet Moses 
aldri fikk komme inn i. Verdens eldste mosaikk-kart 
ligger inne i den lille kirken i Madaba - en pittoresk 
liten landsby også kjent for druedyrking.

Petra
– den rosenrøde ruinby
Den fantastiske rosenrøde ruinbyen Petra som for 
mer enn 2000 år siden ble hugget ut av det bare 
fjell, er en enestående opplevelse av nabateerne. 
Stedet ble en viktig gjennomgang for handel, og 
varer som silke, krydder og andre verdier som knyt-
tet Kina, India og Sør-Asia sammen med Egypt, 
Syria, Hellas og Roma.  

 Man går igjennom den mektige fjellsprekken 
som markerer inngangen til byen, og plutselig 
står man foran det store skattekammeret med den 
imponerende fasaden som reiser seg i 50 meters 
høyde. Overalt i Petra er man omgitt av nydelige 
portaler, palasser og et amfiteater som er skåret ut 
av de porøse sandsteinens klipper, som solen får 
til å gløde i farver av gyldent og rødt. Fargene og 
formasjonene på fjellene går i gult, rødt og svart 
fargekombinasjon. Når du har kommet gjennom 
Siq, kommer sakte  ” Al-Khazneh” (Treasury) seg 
som en åpenbaring.
 Tidligere ble ofte Petra beskrevet som det 8.un-
derverket, men etter den nye kåringen, ble byen 
selvskrevet blandt verdens nye 7 underverker. 

Dødehavet  
Blandt historie og badestrender, får man også 
oppleve noe man ikke kan få oppleve noe annet 
sted i verden: Så salt at store saltfjell er blitt dannet 
gjennom århundrer - som lyser hvite 
 som isfjell  beliggende 30 m.u.h.  Det var her 
Lot’s kone fra Bibelen ble til en Saltstøtte, da hun 
snudde seg for å se Sodoma og Gomorra falle - 
disse stedene ligger idag under havets bunn. 
 Hit kommer mange vanlig turister men også 
helsereiser. Det salte vannet kombinert med høy 
luftfuktighet, lufttemperatur og solstrålingens spesi-
elle påvirkning har gitt dokumentert god effekt på 
hudlidelser.

Jordan

Viktig å vite

Visum kan kjøpes 
ved grensen til Jor-
dan og på flyplas-
sen. Pass skal være 
gyldig i 6 mnd etter 
ankomst.

Varm og tørt  
ørkenklima med  
kjølige netter.  
Høysesong fra  
september til mai.

Valuta: Jordanske 
dinarer. Kreditkort  
er utbredt.

Vaksinasjon: ingen 
påkrevde, men  
anbefales mot  
hepatitt A.

Tid: norsk tid + 1 
time

Mat: Det jordanske 
kjøkken er godt og 
allsidig. En god  
middag koster rundt 
kr 100,-

J F M A M J J A S O N D

12      14       17      23     27       31      32      32      31      27      20      14

Gjennonsnittlige dagstemperaturer
Amman
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JORDAN rundreise  –  7 dager

Dag 1: Fly Oslo-Amman med rutefly. Mottagelse på flyplassen og transfer til hotellet for innsjekking.

Dag 2:Frokost på hotellet før vi tar fatt på det fantastiske dette landet har å by på. Vi besøker først
Bethany ved Jordan-elven, der Jesus ble døpt av døperen Johannes. Like ved siden av ligger
fjellet der profeten Elias fôr til himmelen i en vogn av ild. Deretter kjører vi opp til Nebo-fjellet
som ligger 720 m.o.h. Det var her profeten Moses så ”det lovede land” som han selv aldri fikk
komme inn i, etter 40 års vandring i ørkenen. Her ligger et italiensk kloster og selveste Pave Johannes Paul 2. var 
her 28.mars 2000 og plantet bl.a et oliventre. Fra den storslåtte utsikten kan vi se over til Jerusalem og det gamle 
Peria. Ved siden av ligger den lille hyggelige byen Madaba, hvor det blir mulighet for
å spise lunsj. Kjennetegnet for denne byen er St. Georg-kirken med mosaikk-kartet over Plaestina og Jordan fra  
år 600. Herfra kjører vi til vårt hotell ved Dødehavet for innsjekking og middag.

Dag 3: Frokost på hotellet. Det blir selvsagt tid til et bad i Dødehavet*) før vi kjører sørover på den romerske
”Kings Highway” som snirkler seg gjennom det gamle bibelske land Moab med storslått utsikt over raviner, fjell  
og daler, til vi kommer frem til turens høydepunkt Petra. Det blir innsjekking på hotellet
og middag. 
(*Dødehavet er verdens laveste punkt og ligger 395 m.u.h. Pga ingen utløp fra denne innsjøen, er saltinnholdet på 
over 33%, noe som gjør at man flyter som en kork. Stedet er kjent for leiren som blir produsert til hudpleieprodukter 
i alle slag.)

Dag 4: Frokost på hotellet før vi begir oss gjennom de fantastiske fjellformasjonene i røde og gule farger inn  
til  Nabateernes hemmelig by; Petra. En vandretur på ca 8 km, som går som en lek pga den spennende
Opplevelsen det er å få lov til å gå gjennom dette spektakulære området. Nabateerne hus er alle hugget ut  
av fjellet med fine fasader, dekorert med vakre søyler og flotte mønstre. De hadde til og med rennende vann.
Vi bruker hele dagen her, og det er mulighet til å spise lunsj på en av de mange restaurantene som ligger helt  
innerst i dalen. Det er også god tid til å gå opp alle trappene til klosteret som ligger på toppen. Deretter fortsetter  
vi reisen til badebyen Aquaba hvor vi sjekker inn på hotellet.

Dag 5: Frokost og middag på hotellet. Dagen er satt av til bading, snorkling og kanskje en båttur.
Det anbefales en kveldstur til Aquaba sentrum. Byen er liten, men kjent for sine koselige gater og basarer. 

Dag 6: Frokost på hotellet. Vi har tid til å nyte formiddagen med bading før vi kjører tilbake til Amman på
Motorveien ”Desert Highway” som kun tar få timer. Det blir innsjekking på hotellet og middag på kvelden.  
Kanskje blir det også tid til en kveldstur i byen.

Dag 7: Frokost (frokostboks) før vi tar farvel med vakre Jordan og begir oss til flyplassen for hjemreise til Oslo.

Inkludert i Jordan rundreise – 7 dager:
•		2	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Amman
•		1	natt	hotell	m/halvpensjon	ved	Dødehavet
•		1	natt	hotell	m/halvpensjon	i	Petra
•		2	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Aquaba
•		Alle	utflukter	som	er	beskrevet	i	programmet	med	en-

gelsktalende guide og inngangspenger
•		egen	bil	m/sjåfør
•		flyreisen	Oslo-Amman	t/r	samt	transfers
•		Visum	

Generell informasjon:
Vi benytter rutefly med Turkish Airlines eller Lufthansa til 
Jordan. Dersom rutetidene fører til sen ankomst eller me-
get tidlig avgang v/hjemreise, gis ingen kompensasjon 
for uteblitt frokost eller middag, ei heller for delvis tapt 
natt, da hotellnatten uansett er betalt
Tillegg :
•		Tips	til	guide	og	sjåfør
•		Drikke	til	maten
•		måltider	utenom	frokost	og	middag

Merk:
Ved valg av ”Turistklasse” hoteller har ikke hotellet egen 
strand men tilgang til offentlig strand i Aquaba. 
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JORDAN rundreise  -  11 dager
Innholdsoversikt: 3 netter Amman, 1 natt Dødehavet, 2 netter Petra, 3 netter Petra, 1 natt Amman

Dag 1: Oslo-Amman 
Fly Oslo-Amman med rutefly. Mottakelse på flyplassen og transfer til hotellet for innsjekking. 

Dag 2: Amman - Jerash - Ajloun - Umm Qais – Amman 
Frokost og vi tar fatt på en heldagstur som tar oss gjennom nordvestlandet på grensen til Israel og Syria. Stedene vi besøker i dag er 
kjent fra Bibelen. Vi stopper først i den kjente gresk-romerske byen Jerash som har utsikt mot Galileo og Jordan-elven. Umm Qais som er 
landets nordligste punkt, var stedet der Jesus helbredet de to besatte fra grav-hulene. Vi kjører via Ajlun med den gamle moskeen, og 
tilbake til Amman.

Dag 3: Amman byrundtur- Desert Castles – Amman 
Frokost på hotellet. På formiddagen kjører vi ut til ørken-fortene Qysayr Amra, Qasr Kharana og Qasr al Azraq. Tilbake i Amman blir det 
en byrundtru til Citadellet og museumet. Oppe fra høyden her ser vi det romerske teateret som brukes den dag i dag spesielt til konserter. 
Amman het engang Philadelphia etter sin hersker Ptolemy 2. Philadelphus av Egypt (283-246 f.Kr.) Idag er Amman en moderne storby 
med sitt eget ’Beverly Hills’-boligområde. 

Dag 4: Amman - Bethany - Mosefjellet - Madaba - Dødehavet
Frokost på hotellet. (For detaljert dagsprogram se Jordan 7 dgr.)
Herfra kjører vi til hotellet vårt ved Døde-havet for innsjekking og middag.

Dag 5: Dødehavet - Petra
Frokost på hotellet. Det blir tid til et bad i Dødehavet før vi kjører sørover på den romerske ’Kings Highway’ til turens høydepunkt Petra. 
Innsjekking på hotellet og middag. 

Dag 6: Petra tur
Froksot på hotellet. (For detaljert dagsprogram se Jordan 7 dgr.)  Overnatting i Petra med middag.

Dag 7: Petra - Wadi Rumm - Aquaba
Frokost på hotellet og ferden fortsetter sørover til den vakre oasen Wadi Rum, som fortsatt har beduiner boende. Vi tar en jeep-tur i 
ørkenen og beundrer naturens røde sand og fjellformasjoner samt helleristninger fra 4000 f.Kr. Her har det vært bosetninge i Paleotisk 
og Neolitisk tid. Det er også funnet steinøkser her. Det var her Lawrence of Arabia-filmen ble spilt inn. Så busser vi videre til Aquaba for 
overnatting. 
Dag 8 & 9: I Aquaba
Frokost og middag på hotellet. Dagen er satt av til bading, snorkling og kanskje en båttur.

Dag 10: Aquaba - Amman
Frokost og vi nyter litt av formiddag før vi tar fatt på tilbakereisen til Amman gjennom motorveien ’Desert Highway’.  
Innsjekking på hotellet og middag.

Dag 11: Amman-Oslo
Frokost før transfer til flyplassen for hjemreise.

Inkludert i Jordan rundreise – 
10 dager:
•		4	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Am-

man
•		1	natt	hotell	m/halvpensjon	ved	Dø-

dehavet
•		2	natt	hotell	m/halvpensjon	i	Petra
•		3	netter	hotell	m/halvpensjon	i	

Aquaba
•		Alle	utflukter	som	er	beskrevet	i	pro-

grammet med engelsktalende guide 
og inngangspenger

•		egen	bil	m/sjåfør
•		flyreisen	Oslo-Amman	t/r	samt	transfers
•		Visum	

Generell informasjon:
Vi benytter rutefly med Turkish Airlines el-
ler Lufthansa til Jordan. Dersom rutetidene 
fører til sen ankomst eller meget tidlig 
avgang v/hjemreise, gis ingen kompen-
sasjon for uteblitt frokost eller middag, ei 
heller for delvis tapt natt, da hotellnatten 
uansett er betalt

Tillegg:
•		Tips	til	guide	og	sjåfør
•		Drikke	til	maten
•		måltider	utenom	frokost	og	middag

Merk:  
Ved valg av ”Turistklasse” hoteller har 
ikke hotellet egen strand men tilgang til 
offentlig strand i Aquaba. 



Dag 1: Oslo-Amman 
Fly Oslo-Amman med rutefly. Mottakelse på flyplassen og trans-
fer til hotellet for innsjekking. 
Dag 2: Amman - Jerash - Ajloun - Umm Qais – Amman 
Frokost og vi tar fatt på en heldagstur som tar oss gjennom 
nordvestlandet på grensen til Israel og Syria. Stedene vi besø-
ker i dag er kjent fra Bibelen. Vi stopper først i den kjente gresk-
romerske byen Jerash som har utsikt mot Galileo og Jordan-
elven. Umm Qais som er landets nordligste punkt, var stedet der 
Jesus helbredet de to besatte fra grav-hulene. Vi kjører via Ajlun 
med den gamle moskeen, og tilbake til Amman.
Dag 3: Amman byrundtur- Desert Castles – Amman 
Frokost på hotellet. På formiddagen kjører vi ut til ørken-fortene 
Qysayr Amra, Qasr Kharana og Qasr al Azraq. Tilbake i Am-
man blir det en byrundtru til Citadellet og museumet. Oppe fra 
høyden her ser vi det romerske teateret som brukes den dag i 
dag spesielt til konserter. Amman het engang Philadelphia etter 
sin hersker Ptolemy 2. Philadelphus av Egypt (283-246 f.Kr.) 
Idag er Amman en moderne storby med sitt eget ’Beverly Hills’-
boligområde. 
Dag 4: Amman - Bethany - Mosefjellet - Madaba - Dø-
dehavet
Frokost på hotellet. (For detaljert dagsprogram se Jordan 7 dgr.)
Herfra kjører vi til hotellet vårt ved Døde-havet for innsjekking 
og middag.
Dag 5: Dødehavet - Petra
Frokost på hotellet. Det blir tid til et bad i Dødehavet før vi kjø-
rer sørover på den romerske ’Kings Highway’ til turens høyde-
punkt Petra. Innsjekking på hotellet og middag. 
Dag 6: Petra tur
Froksot på hotellet. (For detaljert dagsprogram se Jordan 7 dgr.)  
Overnatting i Petra med middag.
Dag 7: Petra - Wadi Rumm - Aquaba
Frokost på hotellet og ferden fortsetter sørover til den vakre 
oasen Wadi Rum, som fortsatt har beduiner boende. Vi tar en 
jeep-tur i ørkenen og beundrer naturens røde sand og fjellfor-
masjoner samt helleristninger fra 4000 f.Kr. Her har det vært 
bosetninge i Paleotisk og Neolitisk tid. Det er også funnet stein-
økser her. Det var her Lawrence of Arabia-filmen ble spilt inn. 
Så busser vi videre til Aquaba for overnatting. 
Dag 8: I Aquaba
Frokost og middag på hotellet. Dagen er satt av til bading, 
snorkling og kanskje en båttur.
Dag 9: Aquaba – Amman - Damascus
Frokost og vi nyter litt av formiddag før vi tar fatt på reisen opp 
til Amman gjennom motorveien ’Desert Highway, og fortsetter 
mot grenseovergangen til Syria. Ettter ankomst til Damascus blir 
det Innsjekking på hotellet og middag. 
Dag 10: Damascus
Frokost på hotellet. Bytur i Gamle Damascus. Vi besøker Tkieh 
Sulaimanieh-citadellet, Omayyad-moskeen, Salah el Dins mau-
soleum og de berømte bazarene med utolig billige priser. St. 
Ananias kirken og St.Pauls kirke. Her ligger også „den rette 
gaten“, kjent fra Bibelens fortelling om Paulus fra Tarsus som 
gikk her og ble omvendt til den nye religionen.
Middag og overnatting i Damascus.
Dag 11: Damascus - Palmyra
Frokost på hotellet før vi kjører ut i ørkenen til den sagnomsuste 
byen Palmyra. Denne oasen midt ute i ørkenen var en av de 
viktigste karavane-knutepunktene fra Kina/Persia møtte dem fra 
Dronningen av Sabas rute i sør og de fra Svartehavet og det 
Kaspiske	Hav	i	nord.		Under	den	mektige	dronning	Zenobie	

vokste Palmyra til å bli så mektig at selve Romeriket følte seg 
truet, men dermed varte ikke storhetsttiden lenge. I dag heter 
landsbyen Tadmor. De imponerende gresk-romserke ruinene 
sammen med en korsfarerborg høyt oppe på en klippe, gir ste-
det en nesten uvirkelig atmosfære, som om tiden har stått stille. 
Kollonaden, teateret og Bels tempel samt gravene står på vår 
besøksplan her i Palmyra, før det blir middag og overnatting på 
hotell.
Dag 12: Palmyra - Homs - Hama - Apamea - Aleppo
Frokost på hotellet. Dagens reise går fra Palmyra til Aleppo via 
den lille byen Homs hvor vi tar en sightseeing. Derette fortsetter 
vi til Hama hvor vi besøker det gamle Norias vannhjul, før vi 
kjører til Apamea. Her ser vi den store søylegaten „Great Col-
lonaded Street“, før vi kjører tilbake til Aleppo for midag og 
overnatting.
Dag 13:  Aleppo
Frokost før vi tar fatt på dagen med rundtur i Aleppo. Her ser 
vi Citadellet, St. Simeon-kirken etterfulgt av et besøk i St. Ge-
orge kirken som ligger i et kloster fra 500-tallet. Overnatting i 
Aleppo.
Dag 14:  Aleppo - Crack des Chevaliers - Maaloula - 
Damascus
Frokost før vi kjører til det flotteste av alle ridderborger: Crack 
des Chevaliers fra korsfarertiden. Deretter fortsetter turen til 
landsbyen Maaloula. Dette er den eneste gjenværende lands-
byen der man fremdeles snakker arameisk - morsmålet til Jesus. 
Her ligger klosterene St. Tekla, St. Sergius og gamle hus som er 
hugget	ut	av	fjellet.	Deretter	tilbake	til	Damascus	for	middag	&	
overnatting. 
Dag 15: Damascus-Oslo
Frokost før transfer til flyplassen for hjemreise.

Inkludert i Jordan & Syria rundreise – 15 dager:
•		3	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Amman
•		1	natt	hotell	m/halvpensjon	ved	Dødehavet
•		2	natt	hotell	m/halvpensjon	i	Petra
•		2	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Aquaba
•		3	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Damascus
•		1	natt	hotell	m/halvpensjon	i	Palmyra
•		2	netter	hotell	m/halvpensjon	i	Aleppo
•		Alle	utflukter	som	er	beskrevet	i	programmet	 

med engelsktalende guide og inngangspenger
•		egen	bil	m/sjåfør
•		flyreisen	Oslo-Amman	t/r	samt	transfers
•		Visum	

Generell informasjon:
Vi	benytter	rutefly	til	Jordan	&	Syria.	Dersom	rutetidene	fører	til	
sen ankomst eller meget tidlig avgang v/hjemreise, gis ingen 
kompensasjon for uteblitt frokost eller middag, ei heller for delvis 
tapt natt, da hotellnatten uansett er betalt

Tillegg :
•		Tips	til	guide	og	sjåfør
•		Drikke	til	maten
•		måltider	utenom	frokost	og	middag
•		Avreiseskatt	som	må	betales	kontant	på	40	USD	 

pr person på flyplassen i Damascus.

Merk:  
Ved valg av ”Turistklasse” hoteller har ikke hotellet  
egen strand men tilgang til offentlig strand i Aquaba.

JORDAN & SYRIArundreise  -  15 dager
Innholdsoversikt: 3 netter Amman, 1 natt Dødehavet, 2 netter Petra, 2 netter Aquaba, 2 netter Damascus, 1 natt Palmyra, 2 netter 
Aleppo, 1 natt Damascus
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Amman

Et delikat, nyrenovert hotell beliggende i sentrum med 293 rom over 
14 etasjer, alle med fasiliteter som safebox, minibar, hårtørrer, A/C. 
Hoteller har 2 svømmebasseng, treningssenter, businessenter, trådløs 
internett-tilgang på hotellets områder, og mot kostnad på rommet.

www.marriott.com 

Marriott hotell

Amman

En unik hotellkjede for den kresne.  
Hotellet har 400 rom med alle fasiliteter,  
svømmebasseng, treningssenter, sauna,  
shopiingsenter, business-senter, diskotek  
og bowling.

www.chamhotels.com 

Cham Palace hotell

Jordan-dalen v/Dødehavet

En meget deilig hotell i kjent Marriott-stil  
som ikke trenger å utdypes. Hotellet har  
233 rom med alle fasiliteter over 5 etasjer,  
flere restauranter, bar, innendørs og  
utendørs svømmebasseng, egen strand  
mot Dødehavet, tilgang til golf.

www.marriott.com 

Marriott
Resort & SPA

Petra

Kun 5 km fra selve inngangen til Petra  
ligger Petra Marriott hotel & SPA med  
99 rom over 3 etasjer. Utendørs  
svømmebasseng og egen SPA-avdeling  
samt restaurang.

www.marriott.com 

Marriott hotell

Tala Bay, Aqaba
Et fantastisk majestetisk hotell beliggende ca 10 minutters kjøring 
utenfor Aquaba sentrum med utsikt over Rødehavet.  
Egen lang sandstrand, 296 smakfulle  
rom med alle fasiliteter. Fire svømmebasseng,  
ni restauranter og barneklubb. Arabisk  
arkitektur og design gir en elegang og  
avslappet atmosfære.

www.moevenpick-hotels.com 

Mövenpick Resort 
& Residence



Syria er vakre Jordans naboland i nord, med 
gammel historie og flotte severdigheter. Landet 
byr på oldtidsbyer som Palmyra og Aleppo, vakre 
Crack des Chevalier, Homs og variert landskap. 
Syria er et moderne land og minner på mange 
måter om Egypt i kultur og levesett.  Du vil garan-
tert føle deg litt ”hjemme” her.
 Syria er en ung nasjon, men et gammelt land. 
Flere svært gamle byer er avdekket ved utgravnin-
ger, blant annet Ugarit 
 (6. årtusen f.Kr.) og Mari (4. årtusen f.Kr.). I tur 
og orden har landet helt fra oldtiden vært besatt av 
arameere, assyrere, babylonere, persere, grekere, 
romere og arabere, fra 1500-tallet av tyrkere.
 
Damascus 
Hovedstadet Damascus har en spennende, 
arabisk atmosfære, og souken utømmelig for de 
shoppingslystne. Når du kommer inn i den gamle 
souken i Damascus, forstår du at historien kanskje 
har stått litt stille på en måte, og den blir levende 
igjen.Her oser det av forskjellig dufter - fra røkelse 
til parfymer, de skjønneste stoffer selges og det 
er her du finner de berømte ”Damascus-dukene”. 
Øverst i souken ligger den berømte gaten ”The 
Strait street, den Rette gate, eller Midhat Pasha”. 
Det var her Saul fra Tarsus plutselig ble ”St.Saul” 
som så rettferdighetens lys. Damascus er også 
kjent for glassblåsing - siden 3000 år tilbake, da 
denne kunsten kom til Syria med to italienske brø-
dre. Byen hevder å være den eldste kontinuerlig 
bebodde hovedstaden i verden.

Palmyra
– oldtidens oaseby 
Midt i den syriske ørken ligger oasebyen Palmyra 
som	hadde	sin	storhetstid	da	dronning	Zenobia	
regjerte omkring år 270. Amfiteatret, Baal-
tempelet, søylegatene og triumfbuen er arkitekton-
ske mesterverk som vitner om fordums storher. 
Ikke langt fra den gamle byen ligger dalen hvor 
Palmyras rikmenn lot seg begrave i høye begra-
velsestårn og dekorerte gravgallerier. Palmyra har 
også et fint lilte museum med funn fra stedet. 
I midten av den syriske ørken ligger uten tvil den 
mest vakre og storslåtte av de historiske steder - 
Palmyra. Denne arabiske kommersielle hovedstad 
lå på den gamle Silkeveien. 

Aleppo  
Med en historie på 10.000 år er Aleppo Syrias 
eldste by og idag nest største. Aleppo dufter av 
1001 natt, og høyt over byens krokete gater og 
farverige basarer ligger det imponerende muslim-
ske festningsverk fra det 2. århundrede. Det har 
hatt en viktig rolle i utviklingen av Syrias handels-
navn særlig i de tidlige nitti-tallet. Det er fortsatt 
en populær by for turister som ønsker å besøke 
Citadel og MidtØstens lengste Souk. Det er også 
kjent for sin arkitektur og intrikate steinarbeider. 

Crac des Chevaliers
I et forsøk på å få fotfeste i regionen bygde kors-
ridderne i det 12. århundrede en rekke mektige 
festningsverk i Syria, Jordan og Israel. Crac de 
Chevalliers som ligger i de libanesiske fjell er 
blant de største og mest velbevarte av de mange 
ridderborgene.

Syria

Viktig å vite

Visum kan kjøpes 
ved grensen til Syria 
og på flyplassen. 
Pass skal være gyl-
dig i 6 mnd etter 
ankomst.

Varm og tørt ørken-
klima med kjølige 
netter. Beste reisepe-
riode er høst og vår.
Valuta: Syrise Lira. 
Kreditkort kan være 
vanskelig å bruke. 
Ta gjerne med Euro 
for veksling (ikke US-
Dollar, da landet er 
under konsesjon).

Vaksinasjon: ingen 
påkrevde, men  
anbefales mot  
hepatitt A.

Tid: norsk tid + 1 
time

Mat: Det syriske 
kjøkken minner om 
det tyrkiske. Kebab, 
grillet kjøtt og sylling 
samt salater. Et godt 
måltid ligger på 
rundt kr 85,-. 

J F M A M J J A S O N D
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Gjennonsnittlige dagstemperaturer
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Syria rundreise – 8 dager

Dag 1:  Oslo-Damascus
Fly Oslo-Damascus. Mottakelse på flyplassen, og transfer til hotellet 
for innsjekking og middag.
Dag 2: Maalula/Krak des Chevaliers/Ugarit/Lattakia
 Frokost før vi tar fatt på turen til Mallula og besøker St.Serge klos-
teret. Fortsetter mot Crak des Chevaliers og deretter mot Lattakia 
hvor vi besøker det eldste området Ugarit. Middag og overnatting.
Dag 3:  Saladin Castle/Apamea/Aleppo
Frokost. Idag begir vi oss til Saladin Castle og deretter mot Apa-
mea. Ved ankomst Aleppo blir det middag og overnatting. . 
Dag 4:  Aleppo/St Simeon/Aleppo
Frokost for vi går løs på nydelige Aleppo, og beser Citadellet, den 

gamle overbygde ”souken”, den store Moskeen,  Quarier Jedey-
deh og St Simeion kloseteret. Middag og overnatting. 
Dag 5:  Allepo/Palmyra
Frokost før ferden fortsetter til Palmyra, hvor vi besøker ”den store 
kollonaden”, Baals temple og gravene. Middag og overnatting.
Dag 6:  Palmyra/Bosra
Frokost, og ferden går mot Bosra. Besøk til ruinene og amfiteateret. 
Middag og overnatting. 
Dag 7:  Bosra/Damascus
Etter froksot kjører vi tilbake til Damascus hvor vi besøker Omayyad 
Mosque, den besrømte “souken”, St Ananias-kirken,  St Paul 
church. The National Museum. Middag og overnatting. 
Dag 8:  Damascus – Oslo
Frokost. Transfer til flyplassen for hjemreise mot Oslo.

Palmyra

Zenobia Cham Palace ligger ved Palmyras arkeologiske hage, få 
meter fra Baalshamin tempelet og har 250 rom med alle fasiliteter 
samt svømmebasseng, treningssenter, sauna, 
shoppingsenter, discotek, business-center.

www.chamhotels.com   

Aleppo

Chahba Cham Palace hotell har en nydelig utsikt over både parken 
og byen. Hotellet har 250 rom med alle fasiliteter, 3 restauranter, 
barer, discotek, svømmebaseng, sauna,  
squash, business-senter.

www.chamhotels.com 

Damascus

Cham hotels er en unik hotellkjede for den kresne.   
Cham Palace i Damascus ligger i sentrum og  
har 400 rom med alle fasiliteter,  
5 restauranger, svømmebasseng, bowling,  
treningssenter, sauna, shoppingsenter,  
disco, kino, business-center.

www.chamhotels.com 

Lattakia  

Cote D’Azur de Cham Residence ligger like ved Cote d’Azur de 
Cham Resort, meget nærme stranden og har over 100 rom.
Hotellet har utendørs svømmebasseng og  
restauranter og alle gjester har selvsagt fri  
adgang til stranden gjennom en tunnel.  
tunnel. 

www.chamhotels.com 

Cote D’azur de Cham Residence 

Chahba Cham Palace

Zenobia Cham Palace

Cham Palace, Damascus



– et land av festningsverk
Blandt Omans store attraksjoner er de mange 
festningsverk som i århundrer har beskyttet be-
folkningen mot inntrengende fiender. Mange av 
de vakre fort er restaurerte og fremstår i dag som 
museer som forteller historien om et levesett, som 
var fremherskende i islams gullalder og helt frem 
til ganske få år siden. En tid da lokale fyrster sam-
let lærde og krigere, koner og tjenestefolk om seg 
i de imposante bygningsverker, som fungerte som 
hjem, skole, moske og beskyttelse.

Oman er et land der oljepengene ikke er blitt 
brukt på store biler og høye skyskrapere, men på 
å forbedre befolkningens levestandard, utdanne 
ungdommen og utbygge infrastrukturen. Oman 
er et land med et stort og mildt folkeferd, hvor 
mennene ennå går kledd i lyselilla kjortler og 
broderte kalotter, og hvor man holder de gamle 
tradisjonene og kulturarven i hevd.
Sultanatet Oman med sine knappe 3 millioner 
innbyggere og med hovedstaden Muscat, er en 
uavhengig stat i sørøstlige delen av Den arabiske 
halvøy. Landet grenser til Omangulfen og Det ara-
biske hav på sjøsiden, og til De forente arabiske 
emirater, Saudi-Arabia og Yemen på landsiden.

Det gamle Muscat – Midtøstens vakreste by
Muscat ligger i regionen med samme navn, 
og er hovedstaden i Oman. Byen har ca. 500 
000 innbyggere og er et travelt handelssentrum. 

Sultanen har sitt hovedsete her, og her har også 
regjeringen sine kontorer. 

Muscat ble grunnlagt for over 900 år siden, og 
er fortsatt en liten juvel i den Arabiske verden. 
Besøkende anbefales å legge merke til de to for-
tene, Mirani og Jalali, som ble bygget av portugi-
serne under okkupasjonen på 15-1600-tallet. 

Sindbad Sjøfareren og Vasco da Gama
Oman har i århundrer huset en nasjon av stolte 
sjømenn og fiskere. Det var sjømenn fra Oman 
som tok Vasco da Gama sjøveien til India. I år 
800 seilte et omansk skip hele veien til Kina og 
1001-natts eventyr og Sindbad Sjøfareren er in-
spirert av en sjømann fra Oman. 

Havet betyr fortsatt meget for befolkningen, og 
man kan ennå se skipsverft der man bygger tradi-
sjonelle dhow. Oman har de skjønneste strender, 
og man kan være heldig å få se de enorme hav-
skilpaddene som kommer iland for å legge egg.

Innbyggerne i Oman har levd av handel over det 
indiske hav i århundrer. I slutten av 1700-tallet ble 
den første av en rekke vennskapskontrakter skrevet 
med Storbritannia. Omans avhengighet av brittisk 
politisk og militær rådgivning økte, men landet 
ble aldri en brittisk koloni. 

Oman

Viktig å vite

Visum kan bestilles 
gjennom Atlantis 
Reiser. Det må ikke 
være israelske stem-
pler i passet og det 
kreves 4 passfoto.

Klimaet er svært 
varm om sommeren, 
så høysesong er fra 
oktober til april.

Valuta: Dinarer. 
Kredittkort utbredt. 
USDollar kan veks-
les de fleste steder.

Vaksinasjoner er 
ikke påkrevd men 
det anbefales mot 
hepatitt og stiv-
krampe.

Tid:  norsk tid + 3 
timer

Mat: krydret og 
indisk, arabisk og 
vestlig. Prisnivå nes-
ten som i Norge.

J F M A M J J A S O N D
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Gjennonsnittlige dagstemperaturer
Muskat
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De forenede arabiske emirater består av syv 
små	stater:	Abu	Zaby,	Ajman,	Al	Fujarah,	Ash	
Shariqah, Dybayy og Umm al Qaywan. I 1972 
ble også Ra`s al Khaymah opprettet. Dubai er 
en ultramoderne by - med nesten bare gjeste-
arbeidere fra Asia

Ørkensafari og sandski
Emiratene ligger omgitt av glødende rød ørken 
med høye sanddyner, tøffe fjell og uttørrede 
elveleier. En ørkensafari i en moderne firehjulsdre-
ven jeep eller på kamel er både spennende og 
fasinerende. De bløte sanddynene innbyr også til 
å prøve ”sandski” eller ”sandboard” - en helt ny 
form for skiløp.

Golfbaner i verdensklasse
Midt i den gylne ørken ligger Dubais golfklub-
ber, som oaser av grønt. De er utstyrt med all 
den luksus og ekstragavance man kan ønske 
seg, og med golfbaner i verdensklasse. Emirates 
Golf	Club	er	hvert	år	vert	for	Dubai	Creek	Golf	&	
Yacht Club er et arkitektonisk mesterverk, og gree-
nens saltvannsjøer byr på ekstra utfodring. Dubai 
Golf	&	Racing	Club	er	hjemstedet	for	verdens	
største opplevelse; å spille om kvelden. Og Dubai 
Country Club gir mulighet for ørkengolf - hvor 
man spiller på ”Browns” istedetfor på ”Greens”.

En overflod av ny og vakker arkitektur 
Dubai er en storbymed glassbelagte skyskrapere 
som minner mer om New York, Chicago og Syd-
ney enn om et arabisk land. Oljemillionene har 
gjort det mulig å leie noen av verdens dyktigste 
arkitekter til å bygge i de mest utsøkte og eks-
klusive materialer. Her er glimrende restauranter, 
hvor man finner alt fra det tradisjonelle arabiske 
kjøkken til franske gourmetrestauranter, fra fast 
food til iransk kaviar. Og på barer, diskotek og i 
yachtklubbene er det underholdning til langt på 
natt. Dubai er blitt utrolig popular noe som gjor at 
hotelprisene er skyhøye. 

Et tollfritt shoppingparadis 
Dubai er et tollfritt område, og man kan få da-
gene til å gå med til å besøk de enorme shop-
pingsentrene. Her er virkelig ”shoppers paradise” 
med til og med egen shoppingfestival. Også et 
besøk i Dubais fasinerende gullbasarer er obli-
gatorisk. Her betaler man pr. gram og ikke for 
bearbeidingen. Utvalget og mengden av gull er 
overveldende. Dubais flyplass hører dessuten til 
blandt de billigste i verden. 

Har man fått nok shopping, kan man fordrive 
tiden med å besøke kamelveddeløpene, som 
blir avholdt hver fredag i vintersesongen, eller 
man kan ta en seiltur på en av de tradisjonelle 
dhowes. Burj al Arab er et av verdens to 7-stjer-
ners hotell, som også har vært et ikon for emiratet 
de siste årene. Blant andre attraksjoner i drift 
finner vi verdens største kunstige slalåmbakke, 
verdens største samling kunstige øyer (The World), 
verdens største fornøyelsespark (Dubailand) og 
verdens høyeste skyskraper (Burj Dubai).  

Emiratene

Viktig å vite

Valura:  Dirham. 
Kredittkort kan  
brukes alle steder.  
Ta evntl med  
USDollar.

Vaksinasjon:  
Meget god  
hygiene i landet.

Tid: Norsk  
tid + 3 timer

Mat: Krydret indisk, 
arabisk og vestlig 
mat. Prisnivå som i 
Norge. 

J F M A M J J A S O N D
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OMAN & DUBAI rundreise  (14 dager)
Innholdsoversikt:  4 netter Muscat, 1 natt Nizwa, 1 natt Al Ain, 2 netter Abu Dhabi, 5 netter Dubai.

Inkludert i reisens grunnpris:
•		Flyreisen	Oslo-Muscat,	Dubai-Oslo
•		4	netter	i	Muscat,	1	natt	i	Nizwa,	 

1 natt Al Ain, 2 netter Abu Dhabi,  
5 netter Dubai – alle med halvpensjon  
på mellomklasse standard hoteller.

•		Rundreisen	i	A/C	bil/buss	m/sjåfør	samt	inngangs-
•		Penger	til	severdigheter,	engelsktalende	lokalguide

Tillegg:
•		Drikke	til	maten
•		Tips
•		Forsikringer

Dag 1: Oslo - Muscat
Fly Oslo-Muscat via europeisk by. Mottagelse på flyplas-
sen og transfer til hotellet for innsjekking.
Dag 2: I Muscat
Frokost på hotellet. Dagen er satt av til deilig avslapning 
på hotellet.
Dag 3:  I Muscat
Etter frokost blir det heldagsutflukt i Omans hovedstad 
Muscat. Vi ser bl.a. det gamle markedet hvor vi virkelig 
kan oppleve den arabiske kultur. I duften av utallige krydder 
og røkelser vandrer vi gjennom den lange souk-gaten. Her 
går folk kledd i sin nasjonaldrakter; mennene i lange gal-
labeyaer (spesiell design for hver region) med dertilhørende 
hovedbekledning, og vi kan se kvinner i burka. Det blir 
også besøk i Muskat Museum, som viser mye av den utro-
lige naturen som finnes i landet. Turen går videre gjennom 
flotte og rike bebyggelsesområder og gjennom vill natur og 
gamle bydeler m.m.
Dag 4: I Muscat
Frokost. Dagen er fri til egen disposisjon og avslapning på 
hoteller eller man kan nyte den gåtefulle atmosfæren i den 
historiske byen Muscat samt utforske de store kontrastene 
mellom den gamle basaren og de nye moderne shop-
pingsentrene.
Dag 5: Muscat - Nizwa
Frokost og utsjekking før vi begir oss ivei gjennom storslått 
ørkenlandskap og kommer til den fasinerende landsbyen 
Nizwa. Med sin opprinnelige kultur og gamle fort får vi fø-
lelsen av å være tilbake i middelalderen. Her ser vi menn 
som bærer sin Kandjar i beltet og kvinner i tradisjonelle 
beduin-drakter. Overnatting på hotell i Nizwa.
Dag 6: Nizwa – Al Ain
Frokost og utsjekk fra hotellet. Vi kjører til Al Ain for sight-
seeing og sjekker inn på hotellet i Al Ain.
Dag 7: Al Ain – Abu Dhabi
Frokost og utsjekk fra hotellet. Turen i dag går de 160 km 
til Abu Dhabi. Vel fremme blir det en liten sightseeing og 
resten av dagen er fri til egen disposisjon.

Dag 8: I Abu Dhabi
Frokost på hotellet. Dagen er satt av til fritid på egenhånd 
og shopping med utallige muligheter til meget lave priser.
Dag 9: Abu Dhabi - Dubai
Frokost på hotellet. Vi forlater vi Abu Dhabi og setter nesa 
mot Dubai på ettermiddagen. Kvelden er til egen disposi-
sjon. Dubai er en ultramoderne by som har mye å by 
på. Her finnes også gigantiske shoppingsentre og et et 
marked uten like med alt fra gullbasarer til krydder, stoffer 
og tekstiler. Gatene er overfylt av alt du kan tenke deg av 
forskjellig butikker med enormt utvalg av absolutt alt du kan 
tenke deg.
Dag 10: I Dubai
Etter frokost blir det sightseeing i Dubai. Vi kjører vanntaxi 
over Creek, kjører ut for å se kamelveddeløpsbanen som 
er meget berømt i Emiratene, beser markedet og det lille, 
men sjarmerende museumet.
Dag 11: I Dubai
Etter frokost forslås en shoppingtur i det gamle markedet, 
der man kan finne alt mellom himmel og jord til drømme-
priser.
Dag 12: I Dubai
Frokost på hotellet. Dagen er til egen disposisjon. Hva 
med en utflukt i ørkenen? Det er et morsomt minne hvor du 
kan oppleve ekte sand-safari med jeep (utrolig morsomt) 
og avslutter med middag hos beduinene og kanskje kom-
mer en mavedanserinne? (Denne utflukten kan bestilles 
separat på stedet)
Dag 13: I Dubai
Frokost. Dagen er til egen disposisjon i Dubai. Nyt solen 
og havet.
Dag 14: Dubai – Oslo
Frokost og transfer til flyplassen for hjemreise. Vi takker for 
denne gang og håper at Arabia har satt gode minner i 
hode og sjel.
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Dubai strand hoteller

Et utmerket 5 stjerners hotel i kjent Sheraton-stil, med privat sandstrand, 
herlig gressplen med over 200 palmetrær og 256 delikat innredede 
rom – alle med fasiliteter som; kaffe/te, hårtørrer, A/C, buksepress, 
trådløs internett (mot betaling) og gratis shuttelbuss til shopping senter. 
Her vil du trives.
Hoteller har flere restauranter; The Peacock med kinesisk mat, Al Ha-
diqa med arabisk grillrestaurant, Palm Garden for utendørs grillede 
kjøtt- og sjømatretter, Azure med BBQ samt coffe shops og lounge bar. 
Business center og flere møte- og bankettrom er en selvfølge.
http://www.starwoodhotels.com/sheraton/jumeirabeach/index.html  

Sheraton Jumeirah Beach  
Resort & Towers Dubai     

Et nydelig 5 stjerners strandhotell beliggende 15 minutter fra flyplassen 
og	10	minutter	fra	Deira	basarer,med	195	rom,	2	svømmebasseng	&	
barnebasseng, privat strand, aerobic hall, tennisbane, treningssenter 
&	SPA,	business	senter,	butikker,	bilutleie,	24	t	roomservice,	barne-
pass, vask/rens. 
Hotellet har 13 forskjellige restauranter/bar med rikt utvalg av mat fra 
libanesisk kjøkken med mavedanser, italiensk, kubansk, thai og tex-
mex restauranter til fransk, sjømat, japansk og internasjonal restaurant 
samt	discotek	&	bar.	
www.dxbmarine.com  

Dubai Marine Beach 
Resort & Spa       

Et 5 stjerners delux hotell leilighetskompleks hvor du virkelig kan føle 
deg komfortabel. Beliggende i Dubai Marina med utsikt mot byen 
eller over The Palm Island, Marina og Dubai skyline.Oppdag det ny-
este og høyeste suite hotellet i det nye omradet Dubai Marina. Tamani 
hotel er et eksklusivt 50 etasjers 5 stjerner de lux hvor du virkelig kan 
nyte tilværelsen. Hotellet har 209 meget romslige to- og tre-roms suiter 
med fullt utstyrt kjøkken med vaskemaskin, kjøleskap, microovn, opp-
vaskmaskin, vannkoker etc, flatskjerm TVer, to bad og to gjestetoalett, 
stor stue og bagasjerom.

Et trivelig 4 stjerners hotel med smakfult innredede rom, beliggende 
i bydelen Deira – 10 minutters kjøring fra både flyplassen og World 
Trade Center. Hotellet har restaurant, bar, discotek og coffe shop. På 
taket kan du svale deg i svømmebassenget med utsikt over byen eller 
benytte helsestudio og badstuen. Passer god for deg som vil bo godt 
og sentralt i sentrum, samtidig som hotellet har shuttlebuss til offentlig 
strand. www.sunandsandsdubai.com 

Tamani hotell Marina Dubai      

Sun & Sands hotel Dubai      
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Dubai by hoteller

Emiratene

Et smakfult 4 stjerners hotell beliggende i bydelen Deira like ved Ha-
mar Ain center og nærliggende til shoppingområder i sentrum og 5 
km fra flyplassen. Hotellet har 170 smakfullt innredede rom med en 
varm og hyggelig atmosfære med alle fasiliteter som: A/C, safebox, 
hårtørrer, 24 t roomservice, kabelTV, express vask/rens, minibar, tråd-
løs internett (mot betaling) - fra standard rom, delux rom til presitential 
suite og executive suiter. Her finner du de største rom blant alle city-
hoteller. 

Grand Moov hotel Dubai     

Et hyggelig hotel med 112 rom i god beliggenhet, i gangavstand 
til det populære  Al Ghurair Shopping Centre i bydelen Deira på Al 
Rigga Road og kun 5 minutters kjøring fra citycenter. Om du samtidig 
ønsker et bad ligger stranden kun 10 minutters kjøring fra hotellet. 
Rommene er enkelt innredet men med de fasiliteter du behøver.  
Adresse:  Al Rigga Road, Deira, Dubai, 

Comfort hotel Dubai      

Et hyggelig og rent 3 stjerners hotell med 117 store rom beliggende 
meget sentralt i shoppingområde i bydelen Deira. Alle rom med fasi-
liteter som: A/C, minibar, TV, trådløs internett (mot betaling), de fleste 
med balkong. Hotellet kan tilby business center, svømmebasseng på 
taket, jacuzzi, massage, vask/rens, 24 t room service, flyplass trans-
fer, shuttlebuss til  offentlig strand. www.kporte.com 

Et hyggelig hotell beliggende i bydelen  Deira, kort avstand til shop-
pingområder. Hotellet har 105 rene og komfortable rom for deg som 
vil bruke pengene på shopping. 

Adresse:  AL RIQQA ROAD, OPPOSITE TAJ PALACE 

Et godt hotelvalgt om du ønsker å reise til metropolen  og shopping-
paradiset Dubai, og vil bruke pengene på shopping istedet for dyrt 
hotel. Spectrum Hotel i Dubai tilbyr 40 rom med god plass og bra 
møblert. Her er gjesten i sentrum. De fleste rom har Tv, kjøleskap og 
telefon.  Et godt hotelvalg for deg som er ute hele dagen og trenger et 
rent	og	godt	sted	å	sove.	Adresse:		Sheikh	Zayed	Road	

K-port Inn hotel Dubai      

Semiramis hotel Dubai    

Spectrum hotel Dubai     
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–et unikt land hvor turister  
er hjertelig velkomne

Kan man klare en ferie uten alkohol og leve med 
at kvinner dekker hode og har vide, lange klær, 
åpenbarer Iran seg som et helt fantastisk og me-
get sikkert reiseland med store opplevelser og en 
enestående kultur. 

Iranerne er uhyre gjestfrie og meget imøtekom-
mende overfor turister. Dette enorme land - fire 
ganger så stort som Frankrike - byr på 8000 års 
kulturhistorie, snødekkede vulkaner, spennende 
museer, eksotiske basarer, utallige vakre moskeer 
kjent for sin utsmykning i blå glassmosaikk, og en 
glødende poetisk og musikalsk tradisjon. 

Teheran - fantastiske museer 
Teheran ligger vakkert til ved foten av de snøkled-
te Alzborz-fjellene. Her er en forunderlig blanding 
av kvinner i sorte chadors og unge menn i cow-
boybukser, moderne høyhus og vakre bygninger 
fra forrige århundre. Teheran har noen enestå-
ende museer, bl.a. kronjuvelmuseet med Shah-
familiens kronjuveler og det arkeologiske museum 
som rummer enestående funn fra Persepolis og 
det gamle Persia. Også det gamle kongepalasset 
og den avdøde Ayatollah Komeinis gigantiske 
mausoleum er et besøk verdt. 

Yazd - den okerfargede by 
Byen Yazd er omgitt av ørken og har en historie 
som strekker seg tilbake til det andre århundrede. 
I den gamle bydelen med de vakre gyldenbrune 
leirsteinshusene kan man se de høye grasiøse 
vindmøllene som har avkjølet hus og palasser i 
århundrer. Yazd er kjent for sine dyktige kunst-
håndverkere, for teppevevere og silkefargere. 

Og i Yazd finner man folk som ennå bekjenner 
seg til zoroastismen - en eldgammel religion som 
tilber ilden og jorden. I ildens tempel har en 
flamme brent uavbrutt siden 400-tallet. Og utenfor 
byen kan man oppleve stillhetens tårn, hvor de 
døde i gamle dager ble lagt ut til gribbene på 
toppen av ”Stillhetens Tårn”. Her ligger også den 
store Jameh moskeen og Amir chakh magh

Persepolis - et imponerende skue 
Persepolis var i mange år sentrum i det persiske 
imperium. Med ryggen mot de taggede fjell og 
med utsikt over de fruktbare sletter bygde persiske 
konger en storslått og sterkt befestet by. Alexander 

den Store brente byen ned, men Persepolis er 
stadig et imponerende skue. Blandt ruinene kan 
man se palasser, portaler, søyleganger, statuer og 
aquadukter. På museets mange relieffer ses oldti-
dens diplomater som bringer gaver til hoffet. 

Esfahan  -  broenes by
Den flotte byen Isfahan med elven og de spen-
nende overbygde broene hvor man kan drikke te 
og se på livet. Her besøker man Chehelsoun-pa-
lasset med sine 40 søyler, 20 foran huset og 20 
som speiler seg i vannbassenget. Vank-katedralen 
tilhører den armenske befolkningen som bor i den-
ne bydelen. Katedralen er full av freskomalerier, 
så det blir som å lese bibelen i en tegneserie. Det 
er ca en halv million arme-nere bare i Isfahan. De 
ble invitert dit av ”Abbas den store” på 1600-tal-
let, fordi de var slike dyktige håndverkere. Det er 
de fremdeles. De er kristne og lever i fin harmoni 
med resten av landet. Vi besøker en av verdens 
største plasser; Naqsh-e-Jahan-plassen, hvor de 
spilte hestepolo i gamle dager (Irans nasjonali-
drett). Den er 500 meter lang og 160 meter tvers 
over, anlagt i 1612 av Abbas den store. Vi be-
søker det flotte Ali Qapou-palasset hans med en 
stor overbygget terrasse hvor man kan følge med 
på plassens folkeliv. Her på plassen ligger også 
de flotte moskéene: Imam-moskéen med en skinn-
ende, turkis kuppel på 54 meter. 

Shiraz  -  poetenes by
Shiraz er en vakker by med den nydelige, store 
Eram haven. Byen er kjent for sine to poeter 
Hafez og Saadi, og begges graver besøkes på 
våre rundreiser. Dog det mest imponerende bygg 
i hele landet er moskeen til Ali-ebne-Hamez som 
er utsmykket med speilmosaikk i hele det enorme 
taket og på veggene. Synet gjør at man nesten 
gisper. I Shiraz finner vi den sjarmerende gamle 
bazaren Saraye Moshir.

Iran
Viktig å vite

Visum kan ordnes 
gjennom Atlantis 
Reiser eller gjennom 
Den iranske  
ambassade. Det må 
ikke være israelske 
stempler i passet.

Iran er så stort at 
det kan være snø i 
fjellene mens det er 
badevær i syd. Bes-
te tid å reise på er 
april og tidlig høst.

Tid: norsk tid 
+ 2 ½ timer

Mat: Iran har meget 
god mat, spesielt 
kylling, kebab og 
grønnsaksretter.  
Det serveres ikke 
alkohol.

J F M A M J J A S O N D
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Dag 1: Dag 1: Oslo-Teheran
Fly Oslo-Teheran. Mottakelse på flyplassen og transfer til 
hotellet for innsjekking.
Dag 2: Teheran-Shiraz
Vi starter dagen sakte med besøk til arkeologisk Museum 
og Glassmuseumet.Lunsj på restaurang og deretter besøk 
til	Saad	Abad	palass	&	museum.	(Shah	Reza	sommer-
palass). Dette slottet er et flott skue med storslåtte rom. 
Så kjører vi til flyplassen for fly til Shiraz. Innsjekking på 
hotellet og middag.
Dag 3: Shiraz
I den vakre byen Shiraz starter vi med å besøke Eram 
havene, gravmonumentene til de to største poetene Saadi 
&	Hafez	som	ligger	kun	noen	minutters	kjøring	fra	hveran-
dre. Lunsj på restaurant, og ettermiddagen går ferden til 
Vakil moske og bazarene, som er et svært hyggelig sted 
om kvelden. Middag på Nakhlestan restaurant.
Dag 4: Shiraz-Persepolis-Pasargad-Yazd
Vi fortsetter mot Yazd via turens høydepunkt: Persepo-
lis. Dette er tempelbyen fra det Akemeniske dynastiet 
(559-330 f.Kr.) Her går vi rundt og blir betatt av det mek-
tige Perserrikets vakre sommer-hovedstad bygget av Da-
rius den store. Aleksander den Store bodde her en stund, 
men så brant det år 331 f.Kr. Vi vet ikke om det var et 
uhell eller om han satte fyr på det som en hevn etter at 
Xerxes hadde ødelagt Athen. Men det er fremdeles mye 
å se og vi får et godt inntrykk av hvordan det har sett ut. 
Veggene med relieff av soldater som står i kø for å hylle 
keiseren og gi ham gaver, er en studie i seg selv. Vi kan 
se på klesdraktene hvilket land eller hvilke stammer de 
kommer fra og hva de har med av gaver. På toppen av 
søylene var det hester som holdt taket oppe. De er falt 
ned og vi kan studere dem på nært hold. De har slike 
snille ansikter. Det var her den siste Sjahen feiret sitt jubi-
leum hvor kong Olav var gjest. Deretter passerer vi også 
Pasargad, Persias første hovedstad, og ser gravmonu-
menter til Kyros den Store. På veien passerer vi Abarkuh 
som har et 4500 år gammelt cypresstre. Innsjekking på 
hotellet og middag.
Dag 5: Yazd
Vi besøker Stillhetens tårn (begravelsestårn på toppen av 
to	fjell).	Religionen	Zoroastism	sier	at	de	skal	ikke	foru-
rense vann, ild, luft og jord og derfor la de sine døde i 
Stillhetens tårn for at gribbene skulle spise dem opp. (Ikke 
vanlig	i	dag.)	Vi	besøker	et	Zoroastisk	ildtempel	og	lærer	
alt	om	Zarathustras	lære	(bibelen	deres	heter	Avestad).	
Dette er den gamle religionen som Darius og Xerxes be-
trodde seg til. Den første av de store religioner hvor det 
bare er én Gud. De tre vise menn (hellige tre konger) var 
Zoroastere	og	de	ligger	begravet	i	Iran.	(De	var	egentlig	
bare to, men siden kristendommen har 3 som hellig tall, 
ble de til tre i historien.) Det er fremdeles en del mennes-
ker som tilhører denne religionen. Det blir lunsj på restau-
rant. Ettermiddagsbesøk til Dowlat Abad-parken, fredags-
moskeen Amir Chakmagh og avslutter dagen med besøk 
i den gamle tradisjonelle Basaren etterfulgt av middag.

Dag 6: Yazd-Esfahan
Vi kjører fra Yazd til Esfahan. Det blir pique-nique på 
veien, og da føler vi hvor fredelig det er i dette landet.
Vi sjekker inn på hotellet vårt og middag. Det blir nok 
også tid til en kveldstur til de berømte broene Si-o-se-pole 
&	Khaju.
Dag 7:  Esfahan
Idag besøker vi Naghsh.e.Jahan Sq, Shehelsotun pa-
lasset med sine 40 søyler, 20 foran huset og 20 som 
speiler seg i vannbassenget. Inne kan man studere noen 
praktfulle restaurerte freskomalerier, som viser Abbas den 
store (også kalt ”Abbas I”) som møter fremmede herskere 
fra Tyrkia og India under måltider med dans og musikk.
Vi besøker Vank-katedralen som tilhører den armenske 
befolkningen, som bor i den bydelen. Den er full av fres-
komalerier, så det blir som å lese Bibelen i en tegneserie. 
Det er ca en halv million armenere bare i Isfahan. De ble 
invitert dit av ”Abbas den store” på 1600 tallet fordi de 
var slike dyktige håndverkere. Det er de fremdeles. De er 
kristne og lever i fin harmoni med resten av landet. 
 Det blir lunsj på restaurant før vi fortsetter til en av ver-
dens største åpne plasser: Naqsh-e-Jahan plassen, 500 
m lang og 160 bred, anlagt i 1612 av Abbas den sto-
re. Her ble det spilt hestepolo i gamle dager (Persernes 
nasjonalidrett). Vi besøker det flotte Ali Qapou-palasset 
hans med en stor overbygget terrasse hvor man kan følge 
med på plassens folkeliv.
Her inntil plassen ligger også de flotte moskéene: Imam-
moskéen med en skinnende turkis kuppel, 54 meter høy. 
Inne i moskéen er det et punkt hvor man tramper og så 
kommer ekkoet tilbake syvganger. Den har to minareter 
(tårn) som er 48 meter høye. Hele moskéen ligger skjevt 
i forhold til det flotte, store torget, og det er på grunn av 
at det er vendt mot Mekka. Det tok 26 år åbygge den 
og den var ferdig i 1638. Sheikh Lotfollah-moskéen er 
dronningens moské med en hemmelig vei under plassen 
så dronningen og hoffdamene kunne gå uforstyrret mel-
lom slottet og moséen. Ved en viss tid på dagen lager 
solen en skygge som ser ut som en påfugl i det praktfulle 
mosaikktaket. Middag på kvelden.
Dag 8: Esfahan-Abyaneh-Kashan-Teheran
Vi setter nesa tilbake mot Teheran og passerer den lille 
fjellandsbyen Abyaneh på veien.(Fredet av Unesco, 
slik som Røros.) Husene er laget av leire og sand, og 
er helt røde som marken i det området. De klynger seg 
på hverandre oppover skrå-ningen. Her går de gamle 
konene kledd i noe som minner om setesdals-bunaden, 
med vippeskjørt som slutter på leggen og storblomstrete 
sjal. Noen har også blå øyne. Det heter at her er den 
gamle iranske kulturen bevart. Det er som et levende 
folkemuseum. Neste stopp er Kashan og vi besøker huset 
og hagene til rikmannen Tabatabai’ìe (museum). Middag 
på kvelden.
Dag 9:  I Teheran
Vi sier farvel til Iran for denne gang og begir oss ivei til 
flyplassen for nattfly tilbake til Oslo.

Det gamle Persia/IRAN rundreise – 9 dager 
Innholdsoversikt:  1n hotel Laleh 5* Teheran, 2n hotel Pars 4* Shiraz, 2n hotel Moshir ol Mamalek 4* Yazd, 2n hotel 
Abbassi 5* Esfahan, 2n hotel Laleh 5* Teheran, helpensjon hver dag, alle nevnte utflukter m/inngangspenger, eng.
talende	guide,	mineralvann	hver	dag,	transfer	&	assistanse,	visum,	innenriksfly	Teheran-Shiraz.
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Malaysia ligger mellom Thailand i nord og Sin-
gapore i sør. Malayene møter deg med smilende 
fjes samme hvor du kommer. Et utrolig vennlig 
og høflig folkeferd. Malaysia er et flerkulturelt 
samfunn hvor man kan se tildekkede muslimske 
kvinner, kinesiske jenter i lårkort og indiske kvinner 
i fargerike sarier. 

Malaysia er det glemte paradiset. Kontrastene er 
store i Malaysia, mellom vestkyst og østkyst, mel-
lom fastland og Borneo, mellom Kuala Lumpur og 
landsbygd. Et land der du kan oppsøke 130 mil-
lioner år gammel regnskog den ene dagen, for så 
å spille golf på noen av verdens beste golfbaner 
den neste. Der du kan handle på markedet i Kota 
Bharu på vei til Perhentian og på Times Square i 
Kuala Lumpur - med 1000 butikker og innendørs 
berg- og dalbane - før du drar hjem. Malaysia har 
tropevarme hele året og høy luftfuktighet. 

Et land der det er like vanlig å se kinesere tenne 
røkselsespinner i et kinesisk tempel, som å se 
muslimer på vei til fredagsbønnen. Kanskje vil 
kontrastene etter hvert forsvinne - Malaysia er et 
land i rivende utvikling. I mellomtiden - ta turen til 
Malaysia og nyt det hele. Ikke bare det ”gamle 
og pittoreske” men også de moderne Malaysia er 
verdt et besøk.

•		Malaysia	er	et	land	som	et	meget	enkelt	å	reise	
rundt i på egenhånd, da alt er bra organisert 
og folket er vennlige. På flyplassene finner man 
rimelige taxier som tar deg til hotellet. Vi kan 
hjelpe deg med å bestille flyreise og hoteller for 
ditt valg, samt gi deg råd om hvilke steder som 
er best egnet for dine ønsker.

Malaysia

Viktig å vite

Visum: er ikke  
påkrevd for nordiske 
statsborgere

Innbyggere:  
25.8 millioner

Valuta: Ginggit /
MYR). Ta med nor-
ske kroner eller US-
DOllar i kontanter.

Klima: Tropevarmt 
og fuktig hele året. 
Beste reiseperiode 
er vinter. Om som-
meren er det regn-
tid.

Tid: Norsk tid + 7 
timer vinter / + 6 
timer sommer.

Vaksiner: ingen  
påkrevde, men  
anbefales mot  
Hepatitt A.

J F M A M J J A S O N D

32      32      32      32       32      31       31      31      30      30      31       31

Gjennonsnittlige dagstemperaturer
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Kuala Lumpur  
har hatt en stor økonomisk vekstfremgang det siste tiåret, og det gjenspeiler seg i alt, 
fra store hotellkompleks, kjøpesenter, leilighetskompleks og kontorbygninger til de 
imponerende tvillingtårnene Petronas Twin towers som rager 452 meter til værs og 
er blitt K.L. symbol. Lenger ned mot bakken finner man kinesiske templer, malaysiske 
moskeer og indiske helligdommer. I denne byen vil du føle deg hjemme.

Kuala Lumpur er Malaysias hovedstad og en av de mest moderne storbyer i Asia. 
Med kun 1.5 mill innbyggere, føles mennesketrengsel på gatene selv om det er en 
hektisk by. Et tognett med høybaner går gjennom byen og ut til forstedene og har 
lettet problemet med bilkøer i rushtiden. Det koster kun et par kroner for en billett. 
K.L. som byen blir kalt, finner man shoppingmuligheter av ypperste klasse, fra su-
perbillig til eksklusive dyre merkevarebutikker. Absolutt beste kjøp fra denne byen er 
elektronikk, her kan du gjøre virkelig et kupp ved å kjøpe siste modeller av kamera, 
videokamera m.m. før de kommer til Norge. 

China Town er også vel verdt et besøk for å ta pulsen på livet.

Like utenfor hovedstaden ligger noen attraksjoner som man må få med seg. Batu 
Cave ligger ca en halv times kjøring fra sentrum, og er et hindutempel med en 
enorm gullstatue av Budda foran. Her kan man gå utallige små trappetrinn opp og 
inn i fjellet som rommer flere templer. Fugleparken og sommerfuglparken er aboslutt 
en herlig opplevelse, hvor man virkelig kan nyte synet av de små skapninger og de 
tropiske havene.

Langkawi
En vakker øy på kun 60.000 innbyggere som er oase for deg som ønsker en av-
slappende ferie. Det nærmeste man kommer en by her er Kuah med sine 20.000 
innbyggere. På øya finnes ingen høyblokker, all bebyggelse føyer seg fint inn i 
naturen. Dette er stedet for deg som ønsker late dager med sjø og sol. Langkawi er 
et trygt og godt sted å feriere med små barn. Er dere her på bryllupsreise og ønsker 
at den skal bli fruktbar, bør damen drikke av vannet i Tasik Dyang Bunting, Den 
Gravide Kvinnens Sjø. La dere innhylle i legendens mystikk, oppsøk romantiske fos-
sefall og badekulpen Telaga Tujuh. Spis spennende retter for to med tropiske frukter 
til dessert. Her er det snakk om å nyte; livet, vakre strender og hverandre. 

På øya finnes også en del attraksjoner som Underwaterwolrd, en krokodillefarm, 
Oriental Village med kabelbane opp til Gunung Machinchang 708 meter over ha-
vet. Øyhopping med snorkling/dykking kan man også få med seg. Pulau Paya sør 
for Langkawi er kjent for vakre korallrev. Til Langkawi kommer du med fly fra Kuala 
Lumpur eller Singapore, og det går både båt og fly fra Penang. Øya kan også nås 
med ferje fra Satun i Sør-Thailand. 

Cameron Highlands
Malaysia har et varierende landskap. Fra pulserende storby og himmelske para-
disomgivelser til fjell-landskap som minner om ”The green hills in Scottland”, bug-
nende av frukt- og grønnsaksfarmer og blomster. Selv om fjellene går 1500 meter i 
høyden, ligger temperaturen på behagelig 14-25 grader her i dette tropeklimaet. I 
dette området er det regntid i vintersesongen og tørt på forsommeren.

Singapore
Singapore er et ”must” når man først tar turen til Malaysia. Singapore er ren og ryd-
dig egner seg godt også  for barn. Singapore er både et land og en by og består 
av en hovedøy og 63 småøyer. Landet hadde felles historie med Malaysia fram det 
ble selvstendig i 1965. I dag er Singapore regionens senter for handel, tansport og 
bankvirksomhet, men også et paradis for shoppinglystne. Størsteparten av hovedøya 
er by, men utenfor selve sentrum finner vi også parker og regnskog. Trivelige utflukter 
er	til	Singapore	Zoo,	nattsafari,	fugleparken	og	sommerfuglpark	(som	også	finnes	i	
Kuala Lumpur)
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Alminnelige vilkår for pakkereiser. 
Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i 
HSH og Forbrukerombudet (FO). 

1. AVTALENS INNGÅELSE 
Avtalen mellom partene ansees inngått ved bekreftet bestilling. Arrangøren krever innbetaling 
av depositum ved bestilling med forfall 5 dager etter bestillingsdato, dersom det er 45 dager 
eller mer til avreisedato. Er betaling ikke skjedd 5 virkedager etter forfallsdato, er arrangør 
ubundet av avtalen. Er avreisedato mindre enn 45 dager, anses avtalen bindende ved bestil-
lingsbekreftelse. Restbeløpet skal være betalt 45 dager før avreise. Når bestillingen skjer 
senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av 
plass, og kvittering for det innbetalte beløpet sendes til fax nr: 24 11 22 01 eller sendes på 
mail til post@egyptreiser.no 

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN 
Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av faktura/deltagerbevis, samt eventuelle 
tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale. For øvrig omfatter avtalen også 
arrangørens eventuelle individuelle betingelser som er opplysninger arrangøren har gitt i 
kataloger o.l. Dette gjelder punkter nevnt under ”Generelle forbehold” og ”Vikting å vite”.
Tilslutningsreise inngår kun i pakken hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del 
av pakkereisen, eller den på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Tilbud kunden 
måtte gjøre seg nytte av under oppholdet, anses ikke som en del av pakkereisen. Kun fly er 
ikke en pakkereise. 

3. REISENS PRIS OG BETALINGSVILKÅR 
3.1. Prisen 
Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller 
utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen 
inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller 
andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til 
reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten. 
Prisen for eventuell avbestillingsforsikring og reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens 
pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuelle tilslut-
ningsreise som ikke er en del av pakkereisen. Arrangøren kan i sine individuelle betingelser 
fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige 
skatter og avgifter, transportpriser og de aktuelle valutaer. Varselet om prisøkning må være 
meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. 
En prisøkning på mer enn 10% av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen 
uten kostnader for seg. Kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg må være gitt til 
arrangør etter 3 virkedager. 

3.2. Depositumets størrelse. 
Reiser som går med rutefly krevet et depositumet på kr 4000,- pr person som skal være 
innbetalt senest 6 virkedager etter bestilling. Restbeløpet forfaller 45 dager før avreise. Depo-
situm er urefunderbart ved avbestilling. 

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN 
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring 
Atlantis Reiser as / Egypt Reiser tilbyr kunden egen avbestillingsforsikring fra Europeiske 
Reiseforsikring sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra 
kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, 
eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere 
bestemmelser om dette i pkt 5.3.Videre skal kunden opplyses om hans adgang til å tegne 
reiseforsikring hos arrangør eller hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på 
reisegods etc og for dekning av legeutgifter og evnt hjemsendelse ved ulykke/sykdom. 
4.2. Innreisebestemmelser 

Atlantis Reiser underretter kunden om at hvilke visumkrav det/de ønskede reisemål har for 
borgere fra EU/EØS-landene, og at kunden selv er ansvarlig for å gi arrangøren de nødven-
dige opplysninger om sine egne passforhold så snart som mulig, slik at opplysningene kan 
gis før avtalen er bindende, jfr pkt 1. Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/
EØS-området, henvises til reisemållandets ambassade, hvor den reisende kan innhente de 
nødvendige opplysninger om visumbestemmelsene gjeldende for det land han kommer fra. 
Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht de krav de enkelte lands myndigheter 
måtte sette som betingelse for innreise. 

4.3. Helseopplysninger 
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin-
delse med reisen og oppholdet. 

4.4. Informasjon vedrørende transport 
Arrangør plikter å opplyse om hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av 
reisen. Ved endringer av flyselskap etter reisen er kjøp, skal melding gis så snart som praktisk 
mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly skal 
arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig. 
4.5. Atlantis Reiser as / Egypt Reiser har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet. 

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN 
5.1. Avbestilling ved force majeure 
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp, dersom det 
på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta 
til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre 
begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholde-
ne også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling 
skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer 
en reell risiko for kunden. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden 
kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen. 
5.2. Avbestilling mot vederlag: 

Egypt Reiser gir den reisende rett til å avbestille reisen etter følgende refusjonsregler: 
a) Ved avbestilling mer enn 45 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depo-
situm. 

b) Ved avbestilling mellom 44 og 15 dager før avreise krever arrangøren 50% av reisens 
pris, eksklusiv avreiseskatt. 

c) Ved avbestilling 14 dager før og frem til avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter 
ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren 
seg hele reisens pris, eksklusiv avreiseskatter. 

Dersom kundens bestilling omfatter flere og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller 
avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle 
bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren 
refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, 
og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, 
fra de gjenværende deltagerne. 

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse. 
Har kunden en avbestillingsforsikring har han rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han 
kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangø-
ren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir 
rett til avbestillingen etter dette punkt. Avbestillingsforsikringen skal minst gi rett til avbestilling 
dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre el-
ler søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme 
gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være 
urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestillet 
med plutselig og alvorlig sykdom er plutselig og alvorlige hendelser som rammer kunden eller 
hans reisefølge, jfr foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden 
gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom eller 
lignende. Egypt Reiser kan tilby sine kunder Europeiske Reiseforsikring og avbestillingsfor-
sikring, både som enkeltreise- og helårsforsikring. Kunden plikter å gi arrangør beskjed om 
avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillin-
gen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, 
eller den hindrende omstendighet for eksempel ved attest fra politimyndighet til forsikringssel-
skapet. Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller 
avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne 
medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de 
gjenværende deltagerne en prisøkning, men dekkes av avbestillingsforsikringen. Arrangøren 
har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenvæ-
rende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. 
5.4. Overdragelse av pakkereisen 

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pak-
kereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig 
tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er 
bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleve-
randører. Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr 
på kr 300,- pr.person. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for 
både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen. . 

5.5. Endring av bestillingen 
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell og lignende mot et administrasjonsge-
byr på kr 300,- per person per endring, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme 
de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan 
endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om 
avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde. 

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT 
6.1. For få tilmeldte 
Egypt Reiser kan avlyse en reise hvis det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. Avlys-
ningen må i så fall skje senest 30 dager før avreise. Egypt Reiser forbeholder seg rett til å 
avlyse en reise dersom mindre enn 95% av de disponible plassene er solgt. Om en innstilt 
reise (iht foregående punkt) inngår i en serie av reiser, har Egypt Reiser også rett til å innstille 
andre reiser som inngår i samme serie. Egypt Reiser forbeholder seg retten til å tilby kunden 
alternativ reiserute, før alle innbetalte beløp refunderes. 

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll 
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom han kan godtgjøre at 
den ikke kan gjennomføres som følge av hindringer som ligger utenfor hans kontroll og som 
han med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som 
verken arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av. 
Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, 
farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran 
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nevnte. Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plik-
ter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. 

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse 
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden 
etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/
spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet 
avtaledokument. Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom 
han ønsker å endre betingelser eller innholdet etter dette punkt. Kunden har rett til å heve 
kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for 
kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden 
ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at meldingen om endringen er kommet 
frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendighe-
ter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og 
innen rimelig tid. OBS: Endring av flytider: Informasjon om flytider, flyselskap og flytyper som 
forekommer i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av reisedokumentet. 
Egypt Reiser gjør oppmerksom på at flyselskapene kan endre flytid før avreise. Vi tar forbe-
hold om trykkfeil og endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket. 

7. PARTENES PLIKTER 
7.1. Arrangørens plikter 
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr pkt 2. 
Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangø-
ren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.
7.2. Kundens plikter 

Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. 
a) betaling: Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen. 
b) Informasjoner: Kunden plikter å gi arrangør de relevante informasjoner som han forstår 
eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestil-
ler for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. 
Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller 
spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pak-
kereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen 
kan følge det reglemente arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av slik art at 
den / de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. 
c) reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han 
oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8 a-d. Oppdages mangelen 
etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet. Ansett på klage 
være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens 
avslutning. 

d) Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen 
og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta 
med gyldig pass, evntl. via/helseattester, billetter og andre dokumenter som er nødvendige 
for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nød-
vendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle er 
nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter 
ikke er medbrakt. 

e) Hensyn til medreisende: Kunden plikter videre å sette seg inn i disse alminnelige vilkår 
eller de betingelser arrangøren har tatt inn i sin katalog eller på annen måte, samt å rette seg 
etter de reklamasjonsfrister som fremgår av disse vilkår pkt. 9. Kunden plikter videre å rette 
seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotel-
lers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de 
stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir 
om fremmøtetid, fremmøtested etc under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportan-
svarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på 
reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmes-
sige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved 
reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan 
oppfylle kravene i dette punkt. Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, 
gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangø-
ren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den 
avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir be-
nyttet. Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse 
av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. 
Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, 
ved å ta kontakt med reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra 
reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilregnelig de siste 24 timer før oppsatt 
avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens 
oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry 
eller ulempe for den reisende. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgif-
ter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den som bestiller 
en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pak-
kereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle pakkereise er av 
slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre. 
f) Hjemreise: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelse om be-
kreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte setene ikke påregnes 
benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om evnlt endringer i avreise-
tiden, ved å kontakte reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra 
reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt 
reise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfodrninger til å lese arrangørens 
oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon eller ringe de utleverte telefonnummer til 
representanter. 

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelsene etter at forholdet er 
påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Ar-
rangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. 
Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedr. den del av reisen som ikke ble benyt-
tet. Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren 
ved grovt brudd på overstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap 
etter vanlige erstatningsrettslige regler. 

8. OM MANGLER 
8.1. Mangler før avreise 
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha 
vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til 
vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid ansees som vesentlig 
ulempe. Kunden skal gi slik melding innen tre dager. Kunden har da rett til full refusjon av det 
innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens §5.3. Alternativt 
har han rett til å delta i en annen pakkereise dersom arrangøren kan tilby dette. Dersom 
kunden til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av 
den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en 
prisøkning på mer enn 10% , dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen 
til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene. 

8.2. Mangler etter avreise 
Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og 
dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke 
som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag kunden må regne med 
kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren 
verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over. Kunden plikter å reklamere 
på mangler han oppdager så snart som mulig. Reklamasjon som fremmes senere enn fristene 
i disse vilkårs pkt 9 vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller. Reklamasjons-
berettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene: 

a) Avhjelp: Kunden krever at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten 
urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten vesentlig 
ulempe for kunden. Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, mister han retten til 
ytterligere krav. 

b) Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et forholdsmessig 
prisavslag, eventuelt dekning av de rimelige utgifter kunden har hatt ved selv å utbedre man-
gelen når arrangøren ikke har vært i stand til dette. 

c) Heving: Har pakkereisen vesentlige mangler og formålet med pakkereisen av den grunn 
er vesentlig forfeilet, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake de beløp som er betalt i.h.t. 
avtalen. Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri trans-
port tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen 
inneholder transportelement. 

d) Erstatning: Kunden har rett til erstatning for påført tap eller utgifter som måtte følge av 
mangelen i.h.t. reglene i Pakkereiselovens § 7.2.c). Uansett om arrangøren er erstatningsplik-
tig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning 
kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold. 
Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel etter bestemmelser i dette punkt: 
I. Avvik i fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføringen av reisen eller som 
ikke har hatt betydning for valg av pakkereise. 

II. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som for 
eksempel annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, 
dersom forholdene kunden klager på, må ansees å være ”vanlige” på destinasjonen. 
III. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjenn-
skap til. 

IV. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor 
arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av 
bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som ”påregnelig avvik”. 

V. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider-/ankomsttider,når oppholdet på 
reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 
døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer 
for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider 
skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller 
andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles 
de foran angitte frister. 

VI. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold. 

9. TVISTBEHANDLIG 
Reklamasjon må settes frem til Egypt Reiser skriftlig. Dersom kundens reklamasjon/krav ikke 
kan imøtekommes eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes frem for Reklamasjons-
nemda for Pakkereiser. 

11. IKRATTREDELSE 
Disse Alminnelige Vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.04.2007, og avløser fra samme dato 
tilsvarende vilkår av 1.4.2004.



… noen tanker å ta med seg på ferie …

• Du skal ikke forvente å finne tingene som hjemme – for du reiser for å finne en annerledes verden
• Du skal ikke ta ting for alvorlig – for et sorgløst sinn er begynnelsen til en flott ferie

• Du skal ikke la andre turister irritere deg – for du betaler mye for å ha en behagelig tid
• Husk å ta med deg halvparten av de klærne du tror du har bruk for og dobbelt så mye penger

• Husk passet ditt og hvor du hele tiden har det – for et menneske uten pass er et menneske uten land
• Husk at om vi forventes å bli på et sted – hadde vi blitt skapt med røtter

• Du skal ikke dømme et folk etter den ene personen du har hatt ubehag med
• Ikke bekymre deg – den som bekymrer seg har det ikke morsomt

• Du skal ikke gjøre deg selv til fremmed – når du er i Rom, lev som romerne gjør
• Husk at du er gjest i ethvert land – og den som behandler sin verden med respekt,  

han ska behandles som en æret gjest

 EGYPT AIR GSA NORGE
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0254 Oslo

Tlf: 815 00 575
Fax: 24 11 22 01
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