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Bijzonder Egypte 
 
Van vrijdag 3 november tot en met zondag 12 november 2023 leidt egyptoloog Huub Pragt een 
bijzondere reis naar Egypte. Tijdens deze cultuurreis van tien dagen maakt u kennis met bijzondere 
monumenten uit de faraonische beschaving. Sommige plaatsen die worden aangedaan zijn bij het 
brede publiek wat minder bekend en liggen wat meer afgelegen. 
Aan het begin van de reis wordt de piramide van Choefoe bezocht te van Gizeh. In de vruchtbare 
Fayoem bezoeken we de piramide van Amenemhat III te Hawara. De piramide van Senwosret II te 
El-Lahoen zal aan de binnenkant worden bezocht. In Midden-Egypte bewonderen we het graf van 
Petosiris te Toena el-Gebel. In Sohag bezoeken we de rotsgraven uit het Middenrijk te El-Hawawish. 
Abydos is vooral bekend om de schitterend gedecoreerde tempel van Sethy I. In die plaats zal ook 
het rotsgraf van Senwosret III worden bezocht. In Loeksor bezichtigen we de Qoernatempel en 
brengen een bezoek aan Deir el-Medina. Een dagexcursie voert ons naar de tempel van Monthoe te 
Medamoed en naar de inscripties in de Wadi Hammamat. 
Voor alle verplaatsingen over land staat ons een luxe touringcar ter beschikking.  
Het reisprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met reisorganisatie Labrys Reizen in 
Nijmegen. Kleine wijzigingen zijn aan dit programma voorbehouden. 
 

Reisprogramma 
 

Vrijdag 3 november 2023 
In de namiddag vliegen we rechtstreeks vanuit Amsterdam naar Caïro met Egyptair. Per touringcar 
rijden we naar het Steigenberger Cairo Pyramids Hotel, waar we drie nachten verblijven op basis 
van logies en ontbijt. 
 

Zaterdag 4 november 2023 
In de ochtend bezoeken we het plateau van Gizeh. Daar 
bezichtigen we de mastaba van koningin Meresanch. We lopen 
door het woestijnzand naar het panoramische punt. Na de 
lunch wandelen we langs de mastaba van koningin Chentkaoes 
richting de daltempel van Chafra. Het biedt een prachtig 
uitzicht op de beroemde sfinx van Gizeh. 
In de avond vindt een welkomstdiner plaats in het hotel. 
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Zondag 5 november 2023 
Deze dag wordt in zijn geheel besteed aan een bezoek aan het 
Grand Egyptian Museum. Het museumterrein bevindt zich 
twee kilometer ten noorden van de piramiden van Gizeh en 
neemt in totaal een oppervlakte van 50 hectare in. De façade 
van het museum bestaat uit lichtdoorlatend albast. In het 
centrale deel bevinden zich de tentoonstellingszalen. Rondom 
bevindt zich een netwerk van straten, pleinen en bruggen. 
 

Maandag 6 november 2023 
Ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Caïro ligt in de 
westelijke woestijn het uitgestrekte vruchtbare gebied van de 
Fayoem. De ruïnes van de oude Grieks-Romeinse nederzetting 
Karanis, het huidige Kom Ausjim, omvatten twee tempels, een 
badhuis en huizen uit tichelsteen. Bij de huidige plaats Medinet 
Madi bouwde Amenemhat III een tempel gewijd aan zowel de 
krokodilgod Sobek als de graangodin Renenoetet en de god 
Horus van Sjedet. Qasr Qaroen is een goed bewaard gebleven 
Ptolemaeïsche tempel, direct ten zuiden van de meest 
westelijke punt van het Qaroenmeer. Boven de ingang zweeft de gevleugelde zonneschijf. Op het 
dak is een reliëf met de krokodilgod Sobek aan de linkerkant en de regerende koning aan de 
rechterkant te zien. Rond de tempel bevinden zich de ruïnes van Dionysias, een Grieks-Romeinse 
garnizoensstad. 
We verblijven een nacht op basis van logies en ontbijt in de Helnan Auberge Fayoum. 
 

Dinsdag 7 november 2023 
In het midden van de Fayoem zijn de overblijfselen te vinden 
van twee grote stenen sokkels die ooit de zitbeelden van 
Amenemhat III ondersteunden. Ze  staan net ten noorden van 
het dorpje Biahmoe, zo'n 7 kilometer ten noorden van Medinet 
el-Fayoem. Herodotus en Strabo beschreven het Labyrint van 
Amenemhat III. Dit was de dodentempel bij zijn piramide te 
Hawara. Aan de oostzijde van de Fayoem ligt bij het huidige El-
Lahoen de piramide van Senwosret II. Om grafrovers op een 
dwaalspoor te zetten, is de gang naar de onderaardse 
vertrekken niet in het noorden, maar in het zuiden van de piramide aangebracht. In de onderaardse 
grafkamer bevindt zich een prachtige sarcofaag van rood graniet. 
We verblijven een nacht op basis van logies en ontbijt in het Horus Hotel te El-Minya. 
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Woensdag 8 november 2023 
Na het ontbijt bezoeken we Toena el-Gebel, de necropool bij 
het oude Hermopolis. Hier bewonderen we het graf van 
Petosiris uit de Perzische tijd en het graf van het meisje Isidora. 
Ook worden de catacomben van de apen- en ibismummies 
bezocht. We maken een lange rit naar Sohag waar we in de 
namiddag de adembenemende site met rotsgraven uit het 
Oude Rijk en het Middenrijk te El-Hawawish bezoeken. 
Aan het begin van de avond nemen we onze intrek in het 
Diamond Azur Hotel. We verblijven hier een nacht. 
 

Donderdag 9 november 2023 
In de ochtend bezoeken we de tempel van Sethy I te Abydos. Het bouwwerk is afgebouwd door zijn 
zoon Ramses II. Het allerheiligste is gewijd aan de god Osiris en 
de overleden farao Sethy I. Hier maakt de tempel een hoek van 
negentig graden met het voorste deel van de tempel. De reden 
voor deze afwijking is dat direct achter de tempel zich het 
Osireion bevindt. Dit oudere bouwwerk werd beschouwd als 
de mythische begraafplaats van Osiris, de god van het 
Dodenrijk. We bereiken het Osireion via de tunnel van 
Merenptah met voorstellingen uit het Poortenboek. Na de 
lunch Graf van Senwosret III te Abydos. 
Aan het eind van de dag bereiken we het Luxor Steigenberger hotel waar we drie nachten verblijven 
op basis van logies en ontbijt. 
 

Vrijdag 10 november 2023 
We bezoeken vandaag de Thebaanse westoever. Eerst gaan we 
naar Qoernatempel van Sethy I. Na de lunch bij Marsam 
begeven we ons naar Qoernet Moerai voor een bezoek aan het 
graf van Amenhotep-Hoey. Hij was de onderkoning van Koesj 
tijdens de regering van Toetanchamon. In het arbeidersdorp 
Deir el-Medina bezoeken we de schitterend gedecoreerde 
graven van Sennedjem en Inherchaoe.  
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Zaterdag 11 november 2023 
Medamoed ligt acht kilometer ten noordoosten van Loeksor. In 
de oudheid stond de plaats bekend als Madoe. De tempel van 
de Thebaanse oorlogsgod Monthoe staat midden in het dorp. 
Na ons bezoek aan de tempel rijden we door naar de Wadi 
Hammamat. Hier bekijken we de vele rotsinscripties die door 
opzichters van mijnexpedities zijn achtergelaten. 
Vanavond vindt het afscheidsdiner plaats in het Thai restaurant 
van het Steigenberger hotel. 
 

Zondag 12 november 2023 
Om 7.30 uur vliegen we in een binnenlandse vlucht van Loeksor naar Caïro. 
We vliegen om 10.00 uur terug naar Amsterdam, waar we om 14.00 uur aankomen. 
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Reisinformatie 
Het minimumaantal deelnemers bedraagt dertien personen. Het maximumaantal deelnemers 
bedraagt vierentwintig personen. De boekingstermijn voor deze reis van tien dagen naar Egypte 
sluit op vrijdag 1 september 2023, dit is negen weken voor vertrek. 
 
Prijs 
De reissom bedraagt € 3.550,- op basis van een tweepersoonskamer. 
De toeslag voor eenpersoonskamer bedraagt € 570,-. 
 
Bij de reis inbegrepen 

• Kennismakingsbijeenkomst in het Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden, op 
zondag 8 oktober 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 Loeksor-Caïro via Egyptair, 

• alle genoemde excursies inclusief entreegelden en gidsdiensten, 

• alle transfers en lokaal vervoer. 
 
Overnachtingen en maaltijden 

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

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

• Een nacht in de Helnan Auberge Fayoum op basis van logies en ontbijt. 

• Een nacht in het Horus Resort te El-Minya op basis van logies en ontbijt. 

• Een nacht in het Diamond Azur Hotel te Sohag op basis van logies en ontbijt. 

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

• Afscheidsdiner in het Thai Restaurant van het Steigenberger Hotel in Loeksor. 
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Niet bij de reis inbegrepen 

• 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. 

• Eventueel gestegen vliegbelasting. 

• Overige maaltijden, versnaperingen en alle drankconsumpties. 
 
Kamerindeling 
Wanneer men zich individueel aanmeldt op 'kamerindeling', dan zullen alleen personen van 
hetzelfde geslacht bij elkaar op een tweepersoonskamer worden geplaatst. Indien uit de 
samenstelling van de groep blijkt dat een dergelijke combinatie niet kan worden gerealiseerd, dan 
zal alsnog een eenpersoonskamer moeten worden betrokken. Dit houdt tevens in dat de toeslag 
voor een eenpersoonskamer dient te worden betaald. 
 
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. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze reis kan uitsluitend via de website van Labrys Reizen in Nijmegen. Het is ook 
mogelijk om een vrijblijvende optie op deze reis te nemen. 
 
Annuleren 
Indien u uw reis dient te annuleren, dan gelden annuleringsvoorwaarden zoals die staan beschreven 
in de reisvoorwaarden van Labrys Reizen. Met het oog op de annuleringsvoorwaarden wordt 
geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. Labrys Reizen kan dit voor u in orde maken. 
 
Restitutie reisgeld 
Bij een belangstelling van minder dan dertien deelnemers zal het bedrijf Huub Pragt Egyptoloog in 
samenspraak met Labrys Reizen een afweging maken of de reis wel of niet doorgaat. Zolang de 
inschrijftermijn van een aangekondigde reis nog niet is verstreken, is het uitgangspunt dat deze reis 
doorgaat. Mocht in het ongunstige geval worden besloten om een reis niet door te laten gaan en 
het reisgeld is reeds door u overgemaakt op de bankrekening van Labrys Reizen, dan gelden de 
reisvoorwaarden van Labrys Reizen. Een eventuele restitutie geldt ook voor een via Labrys Reizen 
afgesloten reis- of annuleringsverzekering. 

http://www.egyptologie.nl/
https://labrysreizen.nl/exclusieve-groepsreizen/reisoverzicht/bijzonder-egypte

