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Midden-Egypte 
 
Van vrijdag 19 november 2021 tot en met donderdag 2 december 2021 leidt egyptoloog Huub 
Pragt een bijzondere reis naar Egypte. Naast de piramiden van Gizeh, Sakkara, Dasjoer, 
Meidoem, El-Lahoen en Hawara maakt u tijdens deze cultuurreis van dertien dagen kennis met 
de monumenten uit Midden-Egypte. In Midden-Egypte bewonderen we de Fraser Tombs en de 
rotsgraven van de gouwvorsten te Beni Hassan. Ook de door Achnaton en Nefertiti nieuw 
gestichte hoofdstad Achetaton, het huidige Tell el-Amarna, wordt bezocht. Via Abydos met de 
schitterende tempel van Sethy I en de tempel van Hathor te Dendera komen we in Loeksor. 
Het accent ligt nu op de bloeiperiode die bekend staat als het Nieuwe Rijk. We bezichtigen 
verscheidene tempels en brengen een bezoek aan het Dal der Koningen. 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 19 november 2021 
In de namiddag vliegen we rechtstreeks vanuit Amsterdam naar Caïro met Egyptair. Per 
touringcar rijden we naar het Desert Moon Hotel, waar we twee nachten verblijven op basis van 
logies en ontbijt. 
 

Zaterdag 20 november 2021 
In de ochtend bezoeken we het plateau van Gizeh. 
Daar bezichtigen we de mastaba van koningin Meresanch. 
Vervolgens brengen we een bezoek aan het museum met de 
zonneboot van farao Choefoe. We lopen door het woestijnzand 
naar het panoramische punt. Hierna lopen we langs de mastaba 
van koningin Chentkaoes richting de daltempel van Chafra. Het 
biedt een prachtig uitzicht op de beroemde sfinx van Gizeh. Na 
de lunch bezoeken we de graven van de bouwers van de 
piramiden in het zuidoostelijke deel van Gizeh. 
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Zondag 21 november 2021 
We brengen vandaag een bezoek aan twee musea in Caïro. In de 
ochtend bezoeken we het Egyptian Museum aan het Tahrirplein. 
We maken een rondwandeling langs vele prachtige voorwerpen 
uit de faraonische geschiedenis. Na de lunch begeven we ons 
naar het National Museum of Egyptian Civilization in de 
stadswijk El-Fustat. Ook hier worden verscheidene topstukken 
tentoongesteld. We nemen aan het einde van de dag onze intrek 
in de Sakkara Palm club. Hier verblijven we vier nachten op basis 
van halfpension. 
 

Maandag 22 november 2021 
Deze dag is gericht op drie piramiden. In Meidoem bezichtigen 
we de ingestorte piramide van Hoeni te Meidoem. Het 
bouwwerk is gebouwd in lagen van naar binnen hellende stenen. 
De afwerking van de piramide heeft zeker plaatsgevonden 
tijdens de regering van de zoon van Hoeni, koning Snofroe. In El-
Lahoen bij de Fayoem bezoeken we de piramide van Senwosret 
II ook aan de binnenzijde. In Hawara bezoeken we de schamele 
resten van het labyrint en bekijken we de piramide van 
Amenemhat III van de buitenzijde. 
 

Dinsdag 23 november 2021 
We beginnen de dag met een bezoek aan het Imhotep Museum. 
Vervolgens bezichtigen we de trappiramide van Djoser aan de 
buitenzijde. We bezoeken de piramide van koning Oenas. Hier 
treffen we de beroemde Piramidenteksten aan. Aan het eind van 
de ochtend bezoeken we eerst de dubbele mastaba van 
Ptahhotep en Achethotep en het Serapeum met de basalten 
sarcofagen voor de Apisstier. Na de lunch rijden we naar 
Dasjoer. We maken een wandeling rondom de knikpiramide en 
bezoeken deze daarna aan de binnenzijde. Ook de rode piramide, een kilometer naar het 
noorden gelegen, wordt van binnen bezocht. 
 

Woensdag 24 november 2021 
We begeven ons opnieuw naar het plateau van Sakkara. Nu 
bezoeken we de trappiramide van Djoser aan de binnenzijde. 
Later in de ochtend brengen we een bezoek aan de graven van 
hoge ambtenaren uit het Nieuwe Rijk zoals Maya en Horemheb 
en Meryneith. Vervolgens bezoeken we de mastaba’s van 
Mereroeka, Kagemni en Anchmahor. Tot slot dalen we af tot in 
de grafkamer van de piramide van Teti. 
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Donderdag 25 november 2021 
In de ochtend rijden we naar het zuiden. We bezoeken de 
zogenoemde Fraser Tombs uit het Oude Rijk en de graven van 
de gouwvorsten te Beni Hassan uit het Middenrijk. Daar 
bezoeken we de graven van de gouwvorsten te Beni Hassan. 
Deze regionale machthebbers zwaaiden de scepter over de 
Oryx-gouw. Vooral het thema worstelen als militaire training 
was bijzonder populair. Ook is te zien hoe de grafeigenaar 
vergezeld door familieleden op vogels jaagt vanaf een 
papyrusboot. We verblijven twee nachten in het Horus Hotel te El-Minya op basis van 
halfpension. 
 

Vrijdag 26 november 2021 
In Tell el-Amarna bezoeken we het koningsgraf in de oostelijke 
wadi. Vervolgens bezichtigen we vier noordelijke graven. Als 
eerste het graf van de hofmeester van koningin Teje, Hoeya. 
Meryra II was de hofmeester van koningin Nefertiti, Ahmose was 
de waaierdrager ter rechterzijde van de farao en Meryra I was 
de Hogepriester van Aton. Na een picknicklunch rijden we 
richting het in het zuiden van de stad gelegen graf van 
Godsvader Eje. We bezichtigen de kleine Atontempel en de 
privévertrekken van de koninklijke familie. 

 

Zaterdag 27 november 2021 
We vertrekken om 07.00 uur vanuit El-Minya naar het zuiden. 
Aan het einde van de ochtend brengen we een bezoek aan de 
rotsgraven van El-Hawawish. Deze adembenemende site met 
rotsgraven uit het Oude Rijk en het Middenrijk is in het voorjaar 
van 2021 voor het eerst voor het publiek opengesteld. In de 
middag bezoeken we het nieuwe Sohag National Museum. Aan 
het einde van de dag gaan we aan boord van het comfortabele 
en aangemeerde cruiseschip Nile Story in Sohag. We verblijven 
hier een nacht op basis van halfpension. 
 

Zondag 28 november 2021 
In de ochtend bezoeken we in Abydos de tempel van Sethy I. 
Achter de tempel bevindt zich het Osireion. Dit werd beschouwd 
als de mythische begraafplaats van Osiris, de god van het 
Dodenrijk. Na de lunch vertrekken we naar Dendera voor een 
bezoek aan de tempel van Hathor. De tempel staat bekend om 
zijn typische zuilen en astronomische voorstellingen op de 
plafonds. Aan het eind van de dag bereiken we het Nile Valley 
Hotel waar we drie nachten verblijven op basis van halfpension. 
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Maandag 29 november 2021 
We bezoeken vandaag de Thebaans westoever. Eerst gaan we 
naar het arbeidersdorp Deir el-Medina. Hier bezoeken we de 
schitterend gedecoreerde graven van Sennedjem en Inherchaoe. 
Tevens worden de graven van Amennacht, Nebenmaät en 
Chaëmtore bewonderd. Daarna bezoeken we het 
tempelcomplex van Ramses III te Medinet Haboe. Na de lunch 
bezoeken we de graven van Ramose, Chaëmhat en Oeserhat. In 
het Dal der Koningen worden vier graven bezocht, waaronder 
KV9 van Ramses V/VI. 
 

Dinsdag 30 november 2021 
In de ochtend bezoeken we de Loeksortempel. Speciale 
aandacht gaat uit naar de reliëfvoorstellingen en beelden van 
koningin Nefertari en het Thebaanse Opet-festival uit de tijd van 
Toetanchamon en Anchesenamon. Na de lunch bezoeken we de 
tempel van Karnak. Het 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. De bouw van de indrukwekkende hypostyle hal is begonnen onder Sethy 
I en werd voltooid door zijn zoon Ramses II. We brengen ook een bezoek aan de Ach-Menoe-
tempel van Thoetmoses III, waar zich de voorstellingen van de botanische tuin bevinden. 
 

Woensdag 1 december 2021 
Deze dag in Loeksor is ter vrije besteding. In de avond vliegen we naar Caïro en overnachten we 
in Le Meridien Cairo Airport Hotel. 

 
Donderdag 2 december 2021 
We vliegen om 10.00 uur terug naar Amsterdam, waar we om 14.00 uur aankomen. 
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Reisinformatie 
Het maximumaantal deelnemers bedraagt vijfentwintig personen, het minimumaantal 
deelnemers bedraagt twaalf personen. De boekingstermijn voor deze reis van dertien dagen naar 
Egypte sluit op vrijdag 17 september 2021, dit is negen weken voor vertrek. 
 
Prijs 
De reissom bedraagt € 2.790,- op basis van een tweepersoonskamer. 
De toeslag voor eenpersoonskamer bedraagt € 460,-. 
 
Bij de reis inbegrepen 

• Kennismakingsbijeenkomst op zondag 31 oktober 2021 in het Rijksmuseum van 
Oudheden, Rapenburg 28 te Leiden.  

• 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, 

• alle genoemde excursies inclusief entreegelden en gidsdiensten, 

• alle transfers en lokaal vervoer. 
Overnachtingen en maaltijden 

• Twee nachten Desert Moon Hotel in Caïro op basis van logies en ontbijt. 

• Vier nachten Sakkara Palm Club op basis van halfpension. 

• Twee nachten Horus Resort in El-Minya op basis van halfpension. 

• Een nacht aan boord van het cruiseschip Nile Story op basis van halfpension. 

• Drie nachten Nile Valley Hotel in Loeksor op basis van halfpension. 

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

• Boekingskosten à € 20,- per boeking. 

• 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 Europeesche Verzekeringen. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor deze reis verloopt uitsluitend via de website van Labrys Reizen te Nijmegen. 

http://www.egyptologie.nl/
http://www.egyptologie.nl/informatie/routebeschrijvingen/#RMO
https://desertmoon.love/
https://www.facebook.com/pages/category/Food---Beverage-Company/Sakkara-Palm-Club-1040075809407900/
https://www.tripadvisor.nl/Hotel_Review-g424908-d1652013-Reviews-Horus_Resort_Menia-Al_Minya_Al_Minya_Governorate.html
http://www.nilecruiseegypt.net/nile_bride_cruise-140-4
https://www.nilevalley.nl/
https://le-meridien.cairo-hotels-eg.com/en/
https://labrysreizen.nl/

