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Introduktion Rute Om skibet

Dag 1 Danmark - Hurghada – Luxor
Flyrejse til Hurghada og ca. fire timers transport til Luxor. Efter indcheckning nyder vi den første af 
en serie velsmagende middage i løbet af krydstogtet.

Dag 2 Luxor – Edfu
Luxor var øvre Egyptens hovedstad, og lige meget hvor meget man har læst om byen i rejsebøger, så 
overtræffer virkeligheden alle fantasier. Vi står tidligt op for at tage til Nilens vestlige bred og de 
døde faraoers sidste hvilested. Kongernes Dal er dagens højdepunkt. Her findes 62 grave, alle med 
fascinerende gamle malerier, relieffer og hieroglyffer, som fortæller om faraoernes rejse til 
dødsriget. Her findes også Tut Ankh Amons grav, som blev opdaget i 1922 af Howard Carter. Vi 
stopper ved de 18 meter høje, syngende Memnonstøtter. Disse statuer er opkaldt af grækerne, som 
troede at Eos, morgensolens gudinde, græd over at hun mistede sin søn, Memnon. Vi besøger også 
Deir el Bahri, Dronning Hatshepsuts dødstempel. Templet er et arkitektonisk mesterværk og er 
strategisk beliggende ved foden af en klippevæg. Her ser vi detaljerede billeder af Dronning 
Hatshepsuts ekspedition til Somalia for at hente dyr og planter. Vi spiser en sen frokost om bord, og 
om eftermiddagen sejler vi Edfu. Middag om bord på båden.

Dag 3 Edfu - Kom Ombo
I dag tager vi til templet i Edfu. Der findes ingen andre templer i Egypten, som giver den besøgende 
en så realistisk forestilling om, hvordan et tempel var i tidligere dage som i Edfu, tilegnet falkeguden 
Horus. På dette sted foregik kampen mellem det gode og det onde. Legenden siger at Horus 
hævnede sin fars død ved at dræbe sin farbror, Seth. Her findes velbevarede relieffer og 
hieroglyffer, som fortæller om hvordan templet, blev bygget. Vi ser også kopien af den båd, som 
præsterne bar guderne på under religiøse ceremonier og festivaler. Krydstogtet fortsætter, vi 
ankommer til Kom Ombo, og denne aften skal vi feste som egyptere og om bord nyder vi et 
traditionelt egyptisk måltid. Vi fortsætter til Aswan og ankommer sent om aftenen.

Dag 4 Kom Ombo – Aswan
Aswan anses af mange for at være den smukkeste by i Egypten. Vi skal besøge Den Høje Dæmning, 
et enormt bygningsværk, som blev bygget af præsident Nasser for at regulere Nilens vandstand. Fra 
Aswan fragtede man de store granitblokke som faraoernes templer og obelisker blev bygget af. En 
ufuldendt obelisk blev stående i stenbruddet, og den havde med sine 42 meter været den største i 
verden, hvis den ikke var knækket. På en ø i Nassersøen ligger Philae templet som er flot eksempel 
på nubisk arkitektur. Templet er blevet nævnt i adskillige historiske sammenhænge, og det var et 
sagnomspundet sted. Af nogen blev det betegnet som ”utilnærmeligt”, hvor end ikke fugle fløj over 
templet, og fisk ikke nærmede sig øens bredder. Vi gør nu alligevel forsøget og betræder øen for at 
se nærmere på templet. Om aftenen kan du nyde det imponerende lyd- og lysshow i Philae templet. 
(Ej inkluderet) 

Dag 5 Aswan
Dagen er på egen hånd. Vi anbefaler en udflugt (ej inkluderet) til Abu Simbel, som ligger tæt på 
grænsen til Sudan. For at få kontrol over Egyptens sydligste område byggede Ramses II to 
imponerende klippetempler, et til sig selv og et til sin favorithustru, Nefertari. Templerne er uden 
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tvivl nogle af de mest imponerende i landet. Det ene blev bygget så solens stråler, 2 gange om året, 
skulle nå ind igennem en åbning og oplyse statuerne længst inde i templet. I 60´erne blev 
klippetemplet reddet af Unesco fra at synke i vandmasserne, som opstod som følge af 
dæmningsbyggeriet i Aswan. Ramses statuerne og templerne blev savet ud i 20 tons tunge blokke og 
flyttet 80 meter op på et plateau, og blev herefter samlet igen af det svenske byggefirma, Skanska. 
Om eftermiddagen vil der blive arrangeret en sejltur med den langmastede sejlbåd, felucca. Vi glider 
stille frem og beundrer Nilens smukke omgivelser. Vi overnatter ved kajen i Aswan.

Dag 6 Aswan - Kom Ombo – Edfu
Formiddagen er på egen hånd. Om eftermiddagen sejler vi til Kom Ombo, hvor vi skal se 
krokodillegudens tempel. Faraoerne frygtede og respekterede de store krokodiller, som før i tiden 
levede langs Nilens strande. I templet findes der mumificerede krokodiller, den største af dem alle 
kan man se på det Egyptiske museum i Cairo. Båden fortsætter til Edfu, hvor den lægger til kaj for 
natten.

Dag 7 Edfu – Luxor
Vi sejler tilbage til Luxor. Om eftermiddagen besøger vi det berømte Luxortempel. Udenfor står 
tvillingoobelisken til den der siden 1835 har ståer på Place de la Concorde i Paris. Vi overnatter den 
sidste nat ved kajen i Luxor.

Dag 8 Luxor – Hurghada - Danmark/badeferie
Vi kører med bus gennem ørkenen tilbage til Hurghada, hvor flyet afgår til Danmark. Hvis du har 
tilkøbt en uges badeferie, kan du se frem til at nyde det dejlige vejr og de gode strande ved 
Hurghada eller El Gouna.

Afrejse fra 

København/Kastrup 
Dato 

August 2015  31 

Pris pr. person fra 4.648 DKK
Prisen er pr. person, når min. 2 rejser sammen: Kahyt Med 2 Ord. Senge, 7 nætter, 3/11 2015, Fra København/Kastrup
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