19 - 29/9 2007
En resa till Egypten har en alldeles särskild dimension, genom att man inte bara
färdas genom rummet utan på ett svindlande sätt också om och om igen upplever en
tidsresa genom årtusendena. Andlös står man inför de 45 sekler gamla pyramidernas
storhet för att i nästa stund se ut över de moderna hotellskyskraporna i Kairos
centrum. Ena stunden ser man de färgstarka, livfulla bilderna av dagligt liv längs
Nilens stränder i gravarna i Konungarnas dal för att i nästa uppleva samma tidlösa
vardagsliv, medan den lyxiga hotellbåten sakta glider förbi byar, badande barn och
betande boskap.
Onsdag 19/9
Flyget avgår från Kastup 07.40, från Stockholm 07.10 och från Göteborg 07.25 och
via Wien anländer vi till Kairo 14.10. Där möts vi av Ayman El Shafei, vår
engelsktalande lokalguide, som efter pass- och visaformaliteterna tar oss till bussen,
som skall föra oss den ca tre timmar långa resan till Alexandria och vårt hotell och
den väntande middagen. Vi bor på Renasance Hotel*****, Alexandria. (M)
Torsdag 20/9
Som ett smycke längs Cornichen mot Medelhavet ligger Alexandria, grundat av
Alexander den store och fram till Kleopatras död år 31 f.Kr. säte för den ptolemeiska
kungadynastien. Den berömda fyren, ett av antikens sju underverk och i bruk ända till
en jordbävning på 1300-talet störtade den i havet, visade sjöfarare vägen till en av
forntidens viktigaste och största hamnstäder. Men sin mest betydelsefulla roll fick
staden under hellenismen fr.o.m. 200-talet f.Kr. som lärdomscentrum i hela den antika
världen med undervisnings- och forskarinstitutioner som Museion och sitt berömda
bibliotek, som eldhärjades under Caesars belägring år 48 f.Kr.
Dagens Biblioteca Alexandrina, är skapat genom ett gemensamt egyptiskt och
internationellt initiativ och under UNESCOs beskydd. Man hoppas det skall bli en
modern motsvarighet till det gamla biblioteket och samla vetande och forskare från
långt utanför Egyptens gränser. Ett steg i den riktningen är den genom svensk
medverkan tillkomna Nobelsektionen. Besöket i den spännande, nya
biblioteksbyggnaden, ritad av en ung, norsk arkitektgrupp, Snehetta, blir höjdpunkten
på dagens program, men vi skall givetvis också besöka platsen för den berömda fyren
på vars grundvalar 1400-talsfästningen Quat-Bei byggts. Vi ser också några av de
intressanta lämningarna från den romerska tiden som teatern, katakomberna och
Pompejuspelaren vid platsen för läkegudens tempel Serapeon.
Förhoppningsvis får vi också stifta bekantskap med det, för några år sedan, ombildade
Svenska Institutet som tidigare tjänstgjorde som konsulat och sjömanskyrka i
Alexandria. På e.m. lämnar vi Alexandria för att göra resan tillbaka till Kairo, där
Helnan Shepherd Hotel, Kairo**** blir vår inkvartering för de kommande tre
nätterna. Hotellet har ett centralt läge vid Nilens strand. (F, L)

Fredag 21/9
Hela dagen ägnar vi åt pyramider och börjar i Gizah, där sfinxen och de tre magnifika,
mer än 4500 år gamla gravmonumenten över faraonerna Keops, Kefren och
Mykerinos från 4:e dynastin bjuder på en hisnande upplevelse. Så sent som 1954
gjordes, trots allt intresse och alla undersökningar av gravområdet genom
århundradena, ett oväntat fynd, då man påträffade ett schakt med ett av farao Keops
skepp för den sista resan. Nu kan vi beundra den monteringsbara, 42 m långa
cederträbåten, innan vi far den korta vägen till den gamla huvudstaden Memfis där
alabastersfinxen och kolossalstatyn av Ramses II vittnar om platsens forntida
betydelse. I Sakkara ser vi farao Djosers trappstegspyramid konstruerad av Imhotep.
Det är den äldsta av pyramiderna och därmed också världens första
monumentalbyggnad av sten.
Kanske får vi även tid att besöka Harraniya, där den egyptiska arkitekten Wissa
Wassef grundat en konstpedagogisk skola, där barn från fattiga byar får möjlighet att
med lokal vävtradition som grund utveckla en fri bildvävning av hög kvalité. Skolan
leds idag av arkitekten Wassefs två döttrar. (F, L)
Lördag 22/9
Förmiddagen ska vi tillbringa i det överfyllda och dammiga Egyptiska Museet, som i
väntan på det nya dröm-museet ute vid pyramiderna ändå är ett "måste", inte minst för
att de sagolika fynden från Tutanchamons grav förvaras här.
Efter en god lunch kan vi strosa i de intressanta basarkvarteren. (F, L)

Söndag 23/9
Vi börjar dagen i det gamla Kairo med Ben Ezra-synagogan, och de äldsta kristna
kyrkorna som Moallakakyrkan från 300-talet, även kallad "Den hängande kyrkan" på
grund av att den vilar på ett ännu äldre befästningstorn.
Resten av dagen ägnar vi åt det muslimska Kairo, där vi valt några av de
intressantaste moskéerna som Alabastermoskén uppe på Citadellet, den intressanta
Sultan Hassanmoskén från mamluktiden på 1300-talet och den spännande 800talsmoskén Ibn Tulun med sitt spiralformade bönetorn.
Vid 20-tiden stiger vi på natt-tåget till Assuan. Måltid på tåget. (F,L)
Måndag 24/9
Väl i Assuan gör vi en båttur till det vackra Philaetemplet helgat åt bl.a. gudinnan
Isis. Också detta tempelkomplex har räddats undan Nassersjön. Vi får också besöka
den gamla och den nya Höga dammen och se den ofullbordade obelisken i
faraonernas stenbrott. Dessutom får vi pröva på att segla felluca, den typiska Nilfarkosten, som kryssar suveränt mellan öarna vid Assuan.
Vi tar in på New Cataract Hotel****, vilket ger oss tillfälle att även bekanta oss med
det anrika Cataract hotel, där bl.a. Agatha Christie satt och skrev Döden på Nilen.
(F,L)

Tisdag 25/9
Från Assuan tar vi flyget till Abu Simbel för att besöka de två sagolika klipptempel,
som farao Ramses II lät hugga ut ur klippan till minne av sig själv och
älsklingshustrun Nefertari. Genom en insats av UNESCO, där bl.a. svenska företag
som Atlas Copco och Skanska anlitades, kunde templen sågas i stora stycken och
flyttas ca 60 m högre upp på berget och undgick så att dränkas, då vattnet steg. Tack
vare detta räddningsprojekt, som många av oss följde på TV, ligger de båda templen
nu och speglar sig i den väldiga, blå Nassersjön.
I dag ska vi också ta vårt bekväma, flytande hotell, Sun Boat IV, i besittning för de
fyra kommande nätterna. (F,L,M)
Onsdag 26/9 Under Nilkryssningen passar vi på att göra strandhugg vid det vackert
belägna krokodiltemplet i Kom-Ombo och det stora, välbevarade Horustemplet, vigt
åt falkguden i Edfu, båda från ptolemeisk tid. På eftermiddagen anländer vi till Luxor
men bor kvar ombord på vår båt ytterligare ett par nätter. (F, L, M)

Torsdag 27/9
Idag står det storslagna Karnaktemplet på programmet, under faraonisk tid Egyptens
verkliga maktcentrum, där den ena gården och pylonen lagts till den andra av en lång
rad av faraoner för att betyga den store guden Amon sin tillbedjan och vördnad så att
vi i dag vandrar genom ett enormt och svåröverskådligt men samtidigt fascinerande
tempelkomplex. (F, L, M)
Fredag 28/9
På morgonen innan värmen blir alltför påfrestande och skarorna av turister tätnar,
besöker vi Konungarnas dal, den trånga, i forntiden väl bevakade dal under berget i
form av en pyramid, där Egyptens faraoner alltifrån den 18:e dyn.lät iordningställa
sina gömda klippgravar, medan de byggde stora offentliga dödstempel närmare
Nilstranden. I Konungarnas dal besöker vi den jämförelsevis enkla grav, där den unge,
som farao betydelselöse Tutanchamon begravts men vars upptäckt av Howard Carter
och lord Carnavon 1922 blev en världssensation genom att vara den hittills enda så
gott som oplundrade faraograven. Vi får möjlighet att se ytterligare några av de gravar,
som för närvarande står öppna för besök, innan vi beger oss till Hatshepsuts utsökta
tempelanläggning i Deir -el-Bahri och till Ramses III:s magnifika Medinet Habu.
Men vi skall också göra ett kort besök i arbetarbyn Deir-el-Medina, där de som
utförde faraonernas gravar bodde. I förbifarten kastar vi en blick på de berömda
Memnonstoderna, allt som återstår av Amenhophis III:s dödstempel och som var
mycket omtalade i antiken för att de avgav en ton vid soluppgången.
Solnedgången ser vi från det utsökta Luxortemplet, beläget på den östra Nilstranden,
där faraonernas Thebe låg och dagens Luxor ligger. (F, L, M)
29/9 Lördag
Vi lämnar Luxor tidigt för att flyga till Kairo och vidare till Wien och Köpenhamn, där
vi landar kl. 21.25, Stockholm 23.15 Göteborg 21.55. (F)

Pris: 19.950:- kr per person
Enkelrumstillägg: 2850:- kr
Avbeställningsskydd: 350:- kr
Priset inkluderar:
- Flyg i ekonomiklass med Austrian Airlines Skandinavien – Wien – Kairo t o r.
- Inkvartering i dubbelrum på minst 4-stjärniga hotell under hela resan.
- Kryssning 4 nätter på 7 stjärnig kryssningsbåt Sun Boat IV.
- Frukost under hela resan (F).
- Lunch 20 - 24/9 (L).
- Helpension med frukost (F) lunch (L)och middag (M) under kryssningen.
- Samtliga transporter med buss, tåg, båt, flyg enlig programmet.
- Alla utflykter och inträden enligt programmet.
- Svensk reseledare Ulla Tengberg.
- Engelsktalande lokalguide.
- Dricks till chaufförer och lokalguide.
- Flygskatter och lokala skatter.
- Visum
Anmälan till resan görs direkt till Tre K Travel AB, Eslöv Tel 0413 - 555 396 helst
före 30/7. Vi skickar faktura samt inbetalningskort på anmälningsavgiften 1500:kr/person. Slutbetalning senast 24/8.
Vid avbokning av resan under försutsättning att avbeställningsskydd finns, uttages en
administrativ avgift på 550:- kr/person (avbeställningskydd + 200:- kr). Läkarintyg
måste uppvisas. Se i övrigt de allmänna resevillkoren!
Reseförsäkring – Kontrollera noga att du har fullgott reseskydd. Om du har en
Hemförsäkring med reseskydd utanför Norden kan du teckna en kompletterande
reseförsäkring till priset av 540:- kr/person. För mer information om reseförsäkringar
hör med Tre K Travel AB Tel. 0413 - 555 396.
Pass och visum – Passet måste ha giltighetsdatum minst 6 månader från beräknad
hemresedatum. Se också till att passet har tillräckligt antal tomma sidor för
viseringsstämplar. Visum erhålles vid ankomsten till Egypten.
Vaccinationer: Inga vaccinationer är obligatoriska för inresa till Egypten. Vi ber dig
ändå att se över ditt skydd mot smittkoppor, polio, stelkramp och difteri. Dessutom
rekommenderar vi Dukoral mot turistdiarré. Havrix skyddar bra mot gulsot. Hör med
din läkare eller vaccinationscentral.
Teknisk arrangör: Tre K- Travel AB som ställt lagstadgad garanti till
Kammarkollegiet i Stockholm.
Vill du ha ytterligare information om resan hör med Kerstin Lindström, Tre K Travel
AB Tel. 0413 - 555 396 eller Ulla Tengberg 0418-81127.
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