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Aangenaam Egypte 
 
Van donderdag 16 februari tot en met zondag 5 maart 2023 leidt egyptoloog Huub Pragt een 
bijzondere cultuurreis door Egypte. Tijdens deze comfortabele reis van achttien dagen maakt u 
kennis met de monumentale hoogtepunten van de faraonische beschaving. 
Na een uitgebreid bezoek aan het Egyptisch Museum en de piramiden van Gizeh, verplaatsen we 
ons naar het zuiden. In Loeksor wordt de tempel van Amon-Ra bezocht. 
Op de westoever van de Nijl bezichtigen we de graven van de farao’s in het Dal der Koningen. 
In Edfoe bezoeken we de tempel gewijd aan de valkgod Horus. In Assoean schepen we in voor 
een cruise aan boord van luxe en sfeervolle cruiseschip Prince Abbass voor een tocht over het 
Nassermeer. Aan de oever van het meer zijn verscheidene fantastische tempels 
wederopgebouwd. Het absolute hoogtepunt vormt het bezoek aan de tempel van Ramses II te 
Aboe Simbel.  
Het reisprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met reisorganisatie Labrys Reizen in 
Nijmegen. Kleine wijzigingen zijn aan dit programma voorbehouden. 
 

Reisprogramma 
 

Donderdag 16 februari 2023 
In de namiddag vliegen we rechtstreeks vanuit Amsterdam naar Caïro met Egyptair. Op het 
vliegveld van Caïro worden we opgewacht door de lokale agent van Labrys Reizen. Hij draagt zorg 
voor onze visa. Per luxe touringcar begeven we ons naar het vijfsterrenhotel Steigenberger Cairo 
Pyramids Hotel, waar we vier nachten verblijven op basis van logies en ontbijt. 
 

Vrijdag 17 februari 2023 
Deze dag zou in zijn geheel worden besteed aan een bezoek aan 
het Grand Egyptian Museum. De lang verwachte opening stond 
aangekondigd voor 2022. Het museum is echter nog steeds niet 
geopend. Het is weinig waarschijnlijk dat daar op korte termijn 
verandering in komt. Dit houdt in dat een alternatief wordt 
geboden in een uitgebreid bezoek aan het Egyptisch Museum aan 
het Tahrirplein. Na de lunch in restaurant Felfela bezoeken we de 
Ibn Toeloenmoskee en het Gayer Anderson Museum. 
In de avond vindt een welkomstdiner plaats in het in restaurant l'Orangerie van het 
Steigenberger Hotel. 
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Zaterdag 18 februari 2023 
In de ochtend begeven we ons naar het plateau van Gizeh. We 
brengen een bezoek aan de Grote Piramide van Choefoe. Daarna 
bezichtigen we de mastaba van koningin Meresanch III. We 
struinen door het woestijnzand naar het panoramische punt. Na 
de lunch bij 9 Pyramids Lounge wandelen we langs de mastaba 
van koningin Chentkaoes richting de daltempel van Chafra. Het 
biedt een prachtig uitzicht op de beroemde sfinx van Gizeh. 
 

Zondag 19 februari 2023 
Vandaag bezoeken we Sakkara, de necropool van de oude 
hoofdstad Memphis. We beginnen onze wandeling bij de 
daltempel van koning Oenas. We wandelen over de processieweg 
waar we het bijzondere dubbelgraf van Nyanch-Chnoem en 
Chnoemhotep bewonderen. Ook de mastaba's van Iroekaptah en 
Neferherenptah worden bezocht. We dalen af tot in de grafkamer 
van de piramide van Oenas uit de 5de dynastie. Hier valt de oudste 
versie van de piramideteksten te aanschouwen. We wandelen 
vervolgens naar de trappenpiramide van Djoser uit de 3de dynastie. We bezichtigen de piramide 
aan de binnenzijde. Hierna bezoeken we twee graven uit het Nieuwe Rijk, het rotsgraf van de 
min van Toetanchamon, Maia genaamd, en het daarnaast gelegen graf van Nemtymes. Na een 
lunch in de tuin van Sakkara Palm Club bezoeken we de restanten van het oude Memphis. 
 

Maandag 20 februari 2023 
In de ochtend bezichtigen we het National Museum of Egyptian 
Civilization. Dit museum ligt in de wijk Fustat en vormt 
tegenwoordig het onderkomen van de koningsmummies. De 
farao’s werden op zaterdag 3 april 2021 in parade verplaats van 
het Egyptisch Museum aan het Tahrirplein naar het nieuwe 
museum. Deze bijzondere gebeurtenis kreeg de titel ‘Gouden 
Parade van de Farao’s’. Het gaat om de verplaatsing van de 
mummies van 18 farao’s en van 4 koninginnen. We gebruiken een 
lunch in het Citadel view restaurant in de tuin van het Azhar Park. In de late namiddag vliegen we 
van Cairo naar Loeksor. We nemen we onze intrek in het Steigenberger Nile Palace hotel waar 
we vier nachten verblijven op basis van logies en ontbijt. 
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Dinsdag 21 februari 2023 
We bezoeken vandaag de Thebaans westoever. We maken een 
kort stop bij de kolossen van Memnon en begeven ons daarna 
naar het arbeidersdorp Deir el-Medina. Hier bezoeken we de 
schitterend gedecoreerde graven van Sennedjem en Inherchaoe. 
Ook worden de graven van Irynefer en Pasjedoe bewonderd. 
Daarna bezoeken we het tempelcomplex van Ramses III te 
Medinet Haboe. Na de lunch in de tuin van pension Marsam 
bezoeken we de graven van Nacht, Menna en Amenemope. 
In het Dal der Koningen worden drie graven aangedaan. 
We dineren op het dakterras van het Nile Valley Hotel. 
 

Woensdag 22 februari 2023 
De tempel van Karnak vormt het grootste tempelcomplex van 
Egypte. Aan het aan de god Amon-Ra gewijde heiligdom hebben 
vrijwel alle grote farao's bouwwerken toegevoegd. Zo liet 
Hatsjepsoet een pyloon verrijzen en richtte zij er twee enorme 
obelisken uit graniet op.  
Aan het begin van de avond gaan we naar de sfeervol verlichte 
tempel van Loeksor. Speciale aandacht gaat uit naar de 
reliëfvoorstellingen en beelden van koningin Nefertari en het 
Thebaanse Opet-festival uit de tijd van Toetanchamon en Anchesenamon. 
 

Donderdag 23 februari 2023 
We begeven ons vandaag opnieuw naar de Thebaanse westoever. 
De tempel van koningin Hatsjepsoet te Deir el-Bahri wordt 
uitgebreid bezocht. De bouw van dit indrukwekkende monument 
heeft ongeveer vijftien jaar in beslag genomen. De uit drie 
terrassen opgebouwde dodentempel van Hatsjepsoet ontleende 
zijn vorm aan de oudere tempel van Monthoehotep II. De drie 
terrassen zijn door middel van centrale hellingbanen met elkaar 
verbonden. Voor de eigenlijke tempel bevond zich een groot 
voorhof. Hier hebben de uit Poent geïmporteerde bomen gestaan die de processieweg van de 
tempel omzoomden. Na een lunch in de tuin van Marsam gaan we naar het Dal der Koninginnen 
waar we ondermeer het graf van koningin Nefertari bewonderen. 
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Vrijdag 24 februari 2023 
Na het ontbijt verlaten we Loeksor en rijden we naar het zuiden. 
In Edfoe bezoeken we de tempel van de valkgod Horus. Op de 
binnenwanden van de tempel van Horus staat de mythologische 
strijd tussen Horus en Seth weergegeven. In Kom Ombo staat de 
dubbele tempel die is gewijd aan de goden Sobek met de 
krokodillenkop en Harweris met de valkenkop. Hier zien we een 
kalender voor de rituele festivals en bijzondere chirurgische 
instrumenten op de tempelwanden uitgebeeld. We overnachten 
drie nachten in het Mövenpick Resort Assuan op basis van logies en ontbijt. 
 

Zaterdag 25 februari 2023 
In de ochtend varen we in een feloeka naar de rotsgraven van de 
gouwvorsten op de heuvel Qoebbet el-Hawa op de westoever van 
de Nijl. Tijdens het Oude Rijk en Middenrijk lieten de heersers van 
de eerste Opper-Egyptische gouw zich hier bijzetten. Op de façade 
van zijn graf heeft de gouwvorst Harchoef de inhoud van een brief 
van koning Pepi II weergegeven. De nog jonge koning heeft 
vernomen dat Harchoef een dwerg heeft gevonden tijdens een 
expeditie naar Nubië. De koning wil niets liever dan dat deze bij 
hem wordt gebracht.  
 

Zondag 26 februari 2023 
Aan het begin van de ochtend bezichtigen we een enorme 
onvoltooide obelisk. Nadat een breuk in het gesteente werd 
geconstateerd is het gevaarte achtergelaten in de granietgroeve. 
Bij recente opgravingen aan de groeve is een door puin bedolven 
havenbekken teruggevonden. Duidelijk is nu te zien hoe de 
enorme blokken graniet naar de Nijl konden worden verscheept. 
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan de Isistempel op het 
eiland Philae. Op hetzelfde eiland staat ook het 'Bed van de farao', 
de beroemde kiosk van de keizer Trajanus. Na een lunch in het Old Nubian Guest House Philae 
rijden we terug naar Assoean. 
 

  

http://www.egyptologie.nl/


 
 

Voor informatie over deze reis gaat u naar www.egyptologie.nl. 
 

Maandag 27 februari 2023 
Na het middaguur schepen we voor vier nachten in op het luxe 
cruiseschip MS Prince Abbas. Na een lunch aan boord bezoeken 
we het eiland Kalabsja. Hier bevindt zich de verplaatste tempel die 
is gewijd aan de Nubische god Mandoelis en dateert uit de 
Romeinse Tijd. Op hetzelfde eiland valt de gedeeltelijk uit de 
rotsen gehakte tempel uit Beit el-Wali te bewonderen. Hier zijn 
voorstellingen te zien hoe Ramses II in zijn strijdwagen de Nubiërs 
te lijf gaat. Ramses II liet in zijn 45ste regeringsjaar een begin 
maken met de bouw van de aan de god Ptah gewijde tempel van Gerf Hoessein. Ook deze 
tempel was oorspronkelijk een hemi-speos en was op de westoever van de Nijl gelegen. 
 

Dinsdag 28 februari 2023 
Vandaag is een dag van ontspanning. We varen over het 
Nassermeer naar Wadi es-Seboea, waar drie tempels zijn 
wederopgebouwd. We zijn pas aan het einde van de middag op 
de plaats van bestemming. We zullen de tempels daarom pas 
morgenochtend bezoeken. De tempel van Wadi es-Seboea stamt 
uit de tijd van farao Ramses II. Voor de tempel ligt een mooie 
sfinxenallee. De tempel van Dakka, waarvan de pyloon goed 
bewaard is gebleven, is gewijd aan Thot en dateert uit de 
Ptolemaeën Tijd. Tot slot bezoeken we de bescheiden resten van de tempel van Maharakka uit 
de Romeinse Tijd, waarvan alleen de open hof en de unieke wenteltrap over zijn. 
 

Woensdag 1 maart 2023 
In de ochtend bezoeken we de drie tempels bij Wadi es-Seboea. 
Tijdens de lunch varen we naar de kleine maar goed bewaard 
gebleven tempel van Amada. Deze is door Franse ingenieurs in 
zijn geheel over een spoorbaan verplaatst. De tempel is gebouwd 
onder Thoetmoses III en diens opvolger Amenhotep II. 
Vlakbij is ook de tempel uit Derr wederopgebouwd. Deze tempel 
dateert uit de tijd van Ramses II en toont niet alleen de bekende 
scènes van de farao tijdens zijn militaire campagnes; een 
schitterende reliëfvoorstelling toont de farao bij de isjedboom 
tegenover de goden Ptah en Sachmet. 
Het rotsgraf van Pennoet, gouverneur onder Ramses VI, toont aan dat de begrafenisgebruiken in 
Nubië regelrecht uit Egypte zijn overgenomen. 
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Donderdag 2 maart 2023 
 In de ochtend varen we naar de restanten van het fort van Kasr 
Ibrim. Vanaf het schip kijken we neer op wat de top van een berg 
is geweest. Ooit stond hier een belangrijk fort uit de Ottomaanse 
tijd op een strategische rotspunt. Nu is dit het enige stukje van 
het oude Nubië dat nog boven het water uitsteekt. Behalve de 
resten van het fort, zien we de verdedigingswerken uit de 
Romeinse tijd en de indrukwekkende ruïne van een kathedraal. 
Na een varende lunch bereiken we de tempels van Aboe Simbel. 
's Avonds wonen we daar het klank- en lichtspel bij. 
 

Vrijdag 3 maart 2023 
De indrukwekkende façade van de grote tempel van Aboe Simbel 
toont overduidelijk de persoonsverheerlijking van Ramses II. De 
tempel is drieënzestig meter diep in de rotsen uitgehakt. De 
wanden zijn voorzien van scènes waarbij de farao in het 
gezelschap verkeert van de belangrijkste goden van Egypte. Ook 
laat Ramses zich als machtig veldheer afbeelden met name in de 
slag bij Kadesj. In het allerheiligste van de tempel is de 
vergoddelijkte Ramses te zien, zittend tussen de goden Ra-
Horachte, Amon-Ra en Ptah. De tweede tempel van Aboe Simbel is gewijd aan de godin Hathor. 
Hier zijn vooral scènes te bewonderen van koningin Nefertari. Per touringcar begeven we ons 
naar Aswan. We verblijven een nacht in het Old Cataract Hotel in Assoean. 
 

Zaterdag 4 maart 2023 
In de ochtend brengen we een bezoek aan het Nubian Museum. In de middag vindt de 
afscheidslunch plaats in een restaurant aan de corniche van Assoean. De namiddag is vrij te 
besteden. Aan het begin van de avond begeven we ons naar de luchthaven van Assoean. We 
maken een binnenlandse vlucht naar Caïro en verblijven de laatste nacht in het Le Méridien Cairo 
Airport Hotel. 
 

Zondag 5 maart 2023 
We vliegen om 10.00 uur terug naar Amsterdam, waar we om 14.00 uur aankomen. 
 

Reisinformatie 
Het maximumaantal deelnemers bedraagt vierentwintig personen, het minimumaantal 
deelnemers bedraagt twaalf personen. De boekingstermijn voor deze reis van achttien dagen 
naar Egypte sluit op donderdag 15 december 2022, dit is negen weken voor vertrek. 
 
Prijs 
De reissom bedraagt € 5.125,- op basis van een tweepersoonskamer. 
De toeslag voor eenpersoonskamer bedraagt € 1135,-. 
 
  

http://www.egyptologie.nl/


 
 

Voor informatie over deze reis gaat u naar www.egyptologie.nl. 
 

Bij de reis inbegrepen 

• Kennismakingsbijeenkomst in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden, 
op zondag 22 januari 2023. Ontvangst om 12.00 uur met koffie en thee. Het programma 
duurt tot 17.00 uur. Klik hier voor een routebeschrijving, 

• visum voor Egypte, 

• fooien voor verplaatsingen, overnachtingen en bezoeken aan monumenten. 
 
Vervoer en excursies: 

• Retourvlucht Amsterdam-Caïro via Egyptair inclusief luchthavenbelastingen en 
brandstoftoeslagen, 

• binnenlandse vlucht per lijndienst Caïro-Loeksor via Egyptair, 

• binnenlandse vlucht per lijndienst Assoean-Caïro via Egyptair, 

• alle genoemde excursies inclusief entreegelden en gidsdiensten, 

• alle transfers en lokaal vervoer. 
 
Overnachtingen en maaltijden 

• Vier nachten in het Steigenberger Cairo Pyramids Hotel op basis van logies en ontbijt. 

• Welkomstdiner in restaurant l'Orangerie van het Steigenberger Pyramids Hotel. 

• Vier nachten in het Steigenberger Nile Palace Hotel te Loeksor op basis van logies en 
ontbijt. 

• Drie nachten in het Mövenpick Resort Assuan op basis van logies en ontbijt. 

• Vier nachten aan boord van het cruiseschip Mövenpick MS Prince Abbas op basis van vol 
pension. 

• Een nacht in het Sofitel Legend Old Cataract Aswan op basis van logies en ontbijt. 

• Afscheidslunch in een restaurant aan de corniche van Assoean. 

• Een nacht in het Le Méridien Cairo Airport Hotel op basis van logies en ontbijt. 
 
Niet bij de reis inbegrepen 

• gestegen vliegbelasting à € 18,48 p.p. 

• Boekingskosten à € 27,50 per boeking. 

• Verplichte bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden à € 5,- p.p. 

• Verplichte bijdrage Calamiteitenfonds à € 2,50 per boeking.  

• Reis- en/of annuleringsverzekeringen. 

• Eventuele veiligheidsheffingen op de luchthavens. 

• Overige maaltijden, versnaperingen en alle drankconsumpties. 
 

Verzekering 
In geval van nood zijn Huub Pragt en Labrys Reizen verplicht hulp en bijstand te verlenen. Dit kan 
ernstig worden belemmerd wanneer er geen beroep kan worden gedaan op de hulp van een bij 
een reisverzekering inbegrepen SOS-centrale. U bent daarom verplicht een volledig dekkende 
reisverzekering af te sluiten. U kunt via Labrys Reizen een reis- en/of annuleringsverzekering 
afsluiten. Deze wordt ondergebracht bij Allianz Global Assistance. 

http://www.egyptologie.nl/
http://www.egyptologie.nl/informatie/routebeschrijvingen/#RMO
https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/cairo-pyramids-hotel
http://www.steigenberger.com/nl/hotels/alle-hotels/egypte/luxor/steigenberger-nile-palace
http://www.movenpick.com/en/africa/egypt/aswan/
https://www.movenpick.com/en/africa/egypt/nilecruisers/cruise-prince-abbas.html
https://all.accor.com/hotel/1666/index.nl.shtml
https://www.marriott.com/hotels/travel/caiam-le-meridien-cairo-airport/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

