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Wonders of Egypt 
 
Van zaterdagmiddag 13 februari 2021 tot en met zondagochtend 21 februari 2021 leidt 
egyptoloog Huub Pragt een Engelstalige reis ‘Wonders of Egypt’. Deze reis begint en eindigt in 
Egypte. Dit betekent dat vliegtickets niet zijn inbegrepen. Door de te verwachten internationale 
samenstelling van het reisgezelschap dienen de vliegtickets zelf te worden geboekt en de visa 
door de deelnemers zelf te worden aangeschaft. Een visum voor Egypte kan op iedere 
luchthaven worden gekocht waar u het land binnenkomt Op verzoek en tegen betaling van een 
meerprijs kan het vervoer van en naar de luchthaven voor u worden geregeld. Mocht u 
belangstelling hebben voor deelname aan deze reis, dan kunt u zich via een button op de website 
aanmelden. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst genoteerd. Na uw aanmelding 
ontvangt u van Huub Pragt een e-mail als bevestiging. Hierin zal om een aanbetaling van 10% op 
de totale reissom worden gevraagd. Wanneer u dit bedrag heeft overgemaakt op de 
bankrekening van Huub Pragt Egyptoloog, is uw inschrijving definitief. In verband met de 
technische voorbereidingen op deze reis zullen uw adres- en paspoortgegevens worden 
doorgegeven aan het reisagentschap Cultoura Travel. U kunt een vrijblijvende optie nemen op 
deze reis. Kleine wijzigingen zijn voorbehouden aan dit reisprogramma. 
 

Reisprogramma 
 

Zaterdag 13 februari 2021 
Om 13:30 uur verzamelen alle reisgenoten voor het Egyptisch 
Museum aan het Tahrirplein in het centrum van Caïro. 
De objecten uit de Amarnaperiode en de schitterende 
grafbijgiften uit het graf van Toetanchamon worden in een 
rondleiding toegelicht. Na een uitgebreid bezoek aan het 
museum rijden we aan het einde van de middag met een luxe 
touringcar vanuit het centrum van Caïro naar de Sakkara Palm 
club waar we twee nachten verblijven op basis van logies en 
ontbijt. In de avond genieten we in de tuin van het hotel van een 
gezamenlijk welkomstdiner. 
 

Zondag 14 februari 2021 
We beginnen de dag met een bezoek aan het Imhotep Museum. 
Vervolgens bezichtigen we de trappiramide van Djoser aan aan 
de binnenzijde. We bezoeken daarna de piramide van koning 
Oenas. Hier treffen we de beroemde Piramidenteksten aan. 
Later in de ochtend brengen we een bezoek aan de graven uit 
het Nieuwe Rijk van hoge ambtenaren als Maya en Horemheb 
en Meryneith. 
 

Maandag 15 februari 2021 
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In de ochtend bezoeken we de mastaba’s van Mereroeka, Kagemni en Anchmahor. Ook dalen we 
af tot in de grafkamer van de piramide van Teti. Na de lunch rijden we naar Gizeh. In het Desert 
Moon Hotel staat ons een gezamenlijk diner te wachten. We verblijven hier één nacht. 
 

Dinsdag 16 februari 2021 
Na het ontbijt 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 bezoeken de piramide van Chafra of die van 
Menkaoera aan de binnenzijde, afhankelijk van welke open is 
voor het publiek. We wandelen daarna door het woestijnzand 
naar een panoramisch uitkijkpunt. 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. We begeven ons naar 
het treinstation van Gizeh. Om 18:45 uur vertrekken we in de slaaptrein naar Assoean waar we 
morgenochtend om 07:30 uur aankomen. Aan boord van de trein wordt een diner geserveerd. 
 

Woensdag 17 februari 2021 
We nemen onze intrek in het luxe Mövenpick Resort te Assoean 
waar we twee nachten verblijven op basis van logies en ontbijt. 
Aan het begin van de middag bezoeken we de prachtige tempel 
van Isis op het eiland Philae. Dit heiligdom dateert uit de 3de 
eeuw v. Chr. en bleef in gebruik tot 537 n.Chr. Een ander 
belangrijk bouwwerk op het eiland Philae is de kiosk van 
Trajanus. Deze bootkapel wordt ook wel 'Het bed van de farao' 
genoemd en bestaat uit veertien zuilen met een bloemkapiteel, 
verbonden door lage muren. 
 

Donderdag 18 februari 2021 
Vandaag maken we een dagexcursie maar de tempels van Aboe 
Simbel. De indrukwekkende façade van de grote tempel 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. 
 

  

http://www.egyptologie.nl/


 
 

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

Vrijdag 19 februari 2021 
We verlaten Assoean vroeg in de ochtend en reizen naar 
Loeksor. Op de Thebaanse westoever bezoeken we eerst 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. Na de lunch bezoeken we het Dal der Koningen 
waar we vier koningsgraven bezichtigen, inclusief het graf van 
Toetanchamon. We verblijven twee nachten in het Nile Valley 
Hotel op basis van logies en ontbijt. Vanavond vindt een gezamenlijk afscheidsdiner plaats op het 
dakterras van ons hotel. 
 

Zaterdag 20 februari 2021 
In de ochtend 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. 
In de middag 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. We verblijven de laatste nacht in het Nile Valley Hotel. 
 

Zondag 21 februari 2021 
Vandaag keren de meeste reisgenoten weer huiswaarts. Dit betekent voor sommigen dat zij 
vroeg dienen op te staan, met een ontbijt vlak voor zonsopkomst. Er gaan in de ochtend 
verscheidene binnenlandse vluchten van het vliegveld van Loeksor naar de internationale 
luchthaven van Caïro. 
Ook Huub Pragt is deze dag vroeg uit de veren. Na het ontbijt vertrekt hij naar Dendera voor een 
bezoek aan de tempel van Hathor. Deelnemers aan de Engelstalige House of Life Healing 
Conference 2021 zijn uitgenodigd om vanaf 11:00 uur een uitgebreide rondleiding door de 
tempel bij te wonen. Aan het begin van de avond vindt in het House of Life in Abydos de opening 
plaats van de conferentie waar Huub Pragt in de komende drie dagen als gastspreker zal 
optreden. 
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Reisinformatie 
Het maximumaantal deelnemers bedraagt vierentwintig personen, het minimumaantal 
deelnemers bedraagt acht personen. De boekingstermijn voor deze reis van acht dagen door 
Egypte sluit op zaterdag 12 decenber 2020, dit is negen weken voor aanvang. 
 
Prijs 
€ 1340,- op basis van een tweepersoonskamer. Toeslag eenpersoonskamer € 280,-. 
 
Bij de reis inbegrepen 
Vervoer en excursies 

• alle genoemde excursies inclusief entreegelden en gidsdiensten, 

• alle locale verplaatsingen tussen hotels en monumenten, 

• fooien voor de genoemde locale verplaatsingen, overnachtingen en bezoeken aan 
monumenten. 

 
Overnachtingen en maaltijden 

•  Twee nachten Sakkara Palm Club op basis van logies en ontbijt en een welkomstdiner. 

•  Een nacht Desert Moon Hotel in Gizeh op basis van logies en ontbijt en een gezamenlijk 
diner. 

•  Een nacht in de slaaptrein Gizeh-Assoean, inclusief een diner aan boord. 

•  Twee nachten Mövenpick Resort te Assoean op basis van logies en ontbijt. 

•  Twee nachten Nile Valley Hotel in Loeksor op basis van logies en ontbijt en een 
afscheidsdiner. 

 
Niet bij de reis inbegrepen 

• Vliegtickets. 

• Reis- en/of annuleringsverzekeringen. 

• Visa. 

• Vervoer van en naar de luchthavens in Egypte. 

• Drankconsumpties bij de drie in het programma genoemde diners. 

• Overige maaltijden. 
 
Verzekering 
In geval van nood is Huub Pragt Egyptoloog verplicht u 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. 
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Aanmelden 
Aanmelden voor deze reis verloopt via de webpagina: 
www.egyptologie.nl/product/tour-wonders-of-egypt-dutch/ van Huub Pragt Egyptoloog. 
Na aanmelding krijgt u per e-mail een bericht van ontvangst. Hierin zal tevens om een 
aanbetaling van 10% op de totale reissom worden gevraagd. Wanneer u dit bedrag heeft 
overgemaakt op de bankrekening van Huub Pragt Egyptoloog, is uw inschrijving definitief. 
 
Onder voorbehoud  
Indien u zich door omstandigheden nog niet kunt aanmelden, dan bestaat de mogelijkheid aan 
om een vrijblijvende optie te nemen op de reis. U kunt een bericht sturen naar Huub Pragt: 
info@egyptologie.nl. Vermeldt u dan uw naam, telefoonnummer en adresgegevens. 
 
Betaling  
U bent als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het boeken van eventuele vliegtickets en het 
regelen van de nodige visa. U bent ook zelf verantwoordelijk voor het bij u hebben van de 
benodigde reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort. 
Wanneer de reisovereenkomst is aangegaan, bent u als deelnemer verplicht een aanbetaling te 
doen van minimaal 10% van de totale reissom. Deze aanbetaling dient te worden voldaan 
onmiddellijk na totstandkoming van de reisovereenkomst. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de 
reis, dient het restant van de reissom te zijn betaald aan Huub Pragt Egyptoloog. 
 
Annuleren  
Indien u uw reis schriftelijk en aangetekend annuleert, bent u afhankelijk van de omschreven 
annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de totale reissom aan Huub Pragt 
Egyptoloog te voldoen: 
Tot 6 weken voor aanvang van de reis: 40% van de totale reissom. 
Tot 3 weken voor aanvang van de reis: 50% van de totale reissom. 
Tot 1 week voor aanvang van de reis: 75% van de totale reissom. 
Vanaf een week voor aanvang van de reis: 100% van de totale reissom. 
Het wordt aanbevolen zich te verzekeren voor de gevolgen van een annulering middels een 
annuleringsverzekering. 
 
 
Restitutie reisgeld  
Wanneer op zaterdag 12 december 2020 het aantal inschrijvingen minder is dan acht 
deelnemers, gaat de reis niet door. In dit ongunstige geval wordt het reisgeld dat al gedeeltelijk 
of volledig is overgemaakt naar de bankrekening van Huub Pragt Egyptoloog teruggestort op uw 
bankrekening. 
 
Vragen  
Voor alle inhoudelijke en reistechnische vragen kunt u contact opnemen met Huub Pragt via 
info@egyptologie.nl. U kunt hem ook bellen of een Whatsapp-bericht sturen via 06-12162042. 
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