MARSA ALAM TOURS
00201001058227
info@marsaalamtours.com

3 daagse rondreis Luxor en Aswan vanuit
Marsa Alam
Soort

Tijd

looptijd

Ophaal tijd

Privaat

Elke dag

3 dagen

04:00

Geniet van een 3-daagse rondreis naar Luxor, Aswan en Abu Simbel vanuit Marsa Alam of Port
Ghalib per privévoertuig en gids, bezoek, Dendera-tempel, Vallei der koningen, Karnak-tempel,
Hatshepsut-tempel, Aswan, de tempel van Phiala en Abu simble

Inbegrepen:
Auto met airconditioning
Toegangsprijzen
Privé gids
Lunch in Luxor en in Aswan
Een nacht in Steigenberger Luxor
Een overnachting in Basma Aswan
op basis van logies en ontbijt
Motorboottocht in de tempel van
Aswan naar Phila
Lunch in een kwaliteitsrestaurant
De hulp van onze persoonlijke
tijdens rondleidingen
Geen verborgen kosten

Niet Inbegrepen:
Extra's die niet in de
reisbeschrijving worden vermeld
tipping
zeiltocht
Diner in Aswan

Prijscategorie:
Privérondleiding voor 2 personen
USD 500 per persoon
Privérondleiding voor 3 personen
USD 500 per persoon
Privérondleiding voor 4 personen
USD 490 per persoon
Privérondleiding voor 5 personen
USD 480 per persoon
Privérondleiding voor 6 personen
USD 470 per persoon
Privérondleiding voor 7-9 personen
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USD 450 per persoon
Privé rondleiding voor kind USD
225 per kind
Privé reis voor enkele reiziger USD
800Per persoon

Itinerary:
Geniet van een 3-daagse rondreis naar Luxor, Aswan en Abu Simbel vanuit Marsa Alam of
Port Ghalib per privévoertuig en gids, bezoek, Dendera-tempel, de vallei der re, Karnaktempel, Queen Hatshepsut-tempel, de kolossale beelden van Memnon, Phiala en Abu simble
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Dag Programma
First Day :Dag 1- Marsa Alam-luxor
Om 04:00 uur halen we u op van Marsa Alam met een privé-taxi
met airconditioning
Om 08:00 uur
Dendera-Tempel
De tempel van Hathor werd grotendeels gebouwd tijdens de late
Ptolemeïsche periode, met name tijdens het bewind van
Ptolemaeus XII en Cleopatra VII. Latere toevoegingen werden
gedaan tijdens de Romeinse periode. Hoewel gebouwd door een
dynastie van heersers die zelf geen inheemse Egyptenaren waren,
is het ontwerp van deze tempel gevonden in overeenstemming te
zijn met dat van andere klassieke Egyptische tempels, met
uitzondering van de voorkant van de hypostyle hal, die volgens
een inscriptie boven de ingang, werd gebouwd door keizer
Tiberius.
Afgezien van deze, zijn er ook scènes in het tempelcomplex die de
Ptolemeïsche heersers uitbeelden. Bijvoorbeeld, gesneden op het
externe gezicht van een van de tempelmuren is een enorm reliëf
van Cleopatra VII en haar zoon door Julius Caesar en co-heerser,
Ptolemy XV (beter bekend als Caesarion). De twee Ptolemeïsche
heersers worden getoond gekleed in Egyptisch gewaad en
offeren.
Hathor werd ook beschouwd als een godin van genezing, en dit is
duidelijk in de aanwezigheid van een sanatorium in het
tempelcomplex. Hier zouden pelgrims worden genezen door de
godin. Heilig water (dat heilig werd gemaakt door het op beelden
met heilige teksten te laten gieten) werd gebruikt voor het baden,
de reuzen werden uitgedeeld door de priesters van Hathor, en
slaapvertrekken werden verstrekt aan diegenen die hoopten dat
de godin in hun dromen zou verschijnen, en dus help ze.
Om 09:30 uur rijden naar Luxor
Bezoek de tempel van Karnak
De tempel van Karnak is de grootste oude religieuze plaats die
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ooit ter wereld bekend is. Geen enkele site in Egypte is
indrukwekkender dan Karnak. Het is het grootste tempelcomplex
ooit gebouwd door de mens. Het vertegenwoordigt de
gecombineerde prestatie van vele generaties oude bouwers en
farao's. De tempel van Karnak is eigenlijk drie hoofdtempels op
247 hectare grond.
13: 00 Lunch in lokaal restaurant op de westelijke oever
Om 14: 00- De vallei der koningen
De vallei der koningen De laatste rustplaats van de heersers van
Egypte van de 18e tot de 20e dynastie, het is de thuisbasis van
graven waaronder de grote farao Ramses II en de jongensfarao
Toetanchamon. De graven waren goed gevuld met alle materiële
goederen die een liniaal nodig zou kunnen hebben in de volgende
wereld. De meeste versieringen in de graven zijn nog steeds goed
bewaard gebleven. Als je het Tomb of The young Pharaoh
Tutankhamon wilt bezoeken. Het kost 200 Egyptenaren extra
16: 00 de kolossen van Memnon
Kolossen van Memnon zijn twee massieve stenen beelden van
koning Amenhotep III zijn de enige overblijfselen van een
complete dodentempel. De standbeelden zijn gemaakt van
blokken kwartsietzandsteen die in Caïro bestaan en vervolgens
700 KM naar Luxor verplaatst. De twee standbeelden kennen de
Colossi van Memnon, stijgen ongeveer 18 M van de vlakte, ze zijn
de overblijfselen van wat ooit het grootste complex op de
westoever, gebouwd door Amenhotep the Third. Rond het
middaguur luncht u in een lokaal restaurant in Luxor en bezoekt u
vervolgens de tempel van Karnak - de grootste oude religieuze
plaats die er ter wereld is:
Overnachting in Luxor in Steigenberger Hotel Luxor

Second Day :Dag 2-Luxor-Aswan
Na het ontbijt rijden naar Aswan
Bezoeken van Aswan inclusief de Tempel van Philae en tour door
Felucca rond Elephantine, de Hoge Dam, de Onvoltooide Obelisk
Phiala-tempel
Gebouwd om de godin Isis te eren, dit was de laatste tempel
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gebouwd in de klassieke Egyptische stijl. De bouw begon rond 690
v.Chr. En het was een van de laatste buitenposten waar de godin
werd aanbeden.
De Hoge Dam
Aswan High Dam is een rotsvullende dam gelegen aan de
noordelijke grens tussen Egypte en Soedan. De dam wordt
gevoed door de rivier de Nijl en het reservoir vormt Lake Nasser.
De bouw van het project begon in 1960 en werd voltooid in 1968.
Het werd officieel ingehuldigd in 1971.
De onvoltooide obelisk
Aswan was de bron van het beste graniet van het oude Egypte,
gebruikt om beelden te maken en tempels, piramides en obelisken
te verfraaien. De grote onafgemaakte obelisk in de noordelijke
steengroeven heeft waardevol inzicht gegeven in hoe deze
monumenten zijn gemaakt, hoewel het volledige bouwproces nog
steeds niet helemaal duidelijk is. Drie zijden van de schacht, bijna
42 meter lang, werden voltooid, behalve de inscripties. Met 1168
ton zou de voltooide obelisk het zwaarste stuk steen zijn dat de
Egyptenaren ooit hebben gemaakt.
12:00 lunch tijdens de reis
Overnachting in Basma Hiote;

Third Day :Dag 3-Aswan-Marsa Alam-Luxor
Ontbijtdoos met vroeg vertrek
Bezoek aan Abu simble
Abu Simbel temples
De twee tempels van Ramses de tweede en de koningin Nefertari
werden tussen 1274 uit de berg gehouwen op de westelijke oever
van de Nijl en 1244 v.Chr., De Grote Tempel was gewijd aan
Ramses de tweede, Ra-Harakhty, Amun Ra en Ptah, met 4
kolossale beelden. De tweede tempel was gewijd aan De Koningin
Nefertari en Godin Hathor, de twee tempels werden steen voor
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steen ontmanteld en herbouwd op hoger gelegen terrein, moet het
behoud van de twee tempels van Abu Simbel worden gerangschikt
als de grootste prestatie van de Unesco
13:00; Lunch in Aswan
Rit naar Marsa Alam
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Price:
($) 500
( €) 520
(£) 420
Speciale aanbieding voor groepen en kinderen (onder de 12) 50% korting

Book Now

Trip Page
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