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3 daagse trip naar siwa oasis vanuit cairo
Soort

Tijd

looptijd

Ophaal tijd

Privaat

elke dag

2 nachten/3 dagen

5:00 AM

We bieden een 3-daagse trip naar siwa oasis vanuit Cairo, oase Siwa is geïsoleerd van bijna alles, en
dat geeft het zijn uniekheid. een bezoek aan de Siwa-oase geeft je ogen, hart en ziel een diepe
ontspanning waarvan je nooit had gedacht dat je die zou kunnen hebben. Gewoon goddelijke
schoonheid

Inbegrepen:
Alle transfers per privé-airco
Nieuwste model voertuig
Een deskundige gids vertrekt
vanuit Caïro
Hotelaccommodaties van 1 nacht
op basis van halfpension
Lunch in een lokaal restaurant of
picknicklunch
Water en snacks
Vereiste toegangsprijzen
Belastingen en diensten
1 nacht in het kamp op basis van
halfpension

Niet Inbegrepen:
Persoonlijke uitgaven en extra's bij
de hotels of rondleidingen
Inreisvisum
Alcoholische drankjes
Elk ander item dat hierboven niet
is genoemd:
Tips

Itinerary:
We bieden een 3-daags tourpakket naar de Siwa-oase vanuit Caïro, bezoek El Alamein op
weg naar de Siwa-oase Siwa-oase ligt in de westelijke woestijn Het is 738 km van Caïro,
Duur: 8 uur, Bezoek het fort in Shali, Cleopatra's Bath , De tempel van het Orakel, Gebel en
Mawta, en de grote zandzee met 4x4 en meer weten over Siwa-oase met uw privégids
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Dag Programma
First Day :Dag 1-Caïro El Alemin Matrouh-Siwa
Ophaaltijd vanaf je hotel in Caïro of Gizeh om 05:00 uur. we raden
wel aan om een ontbijtbox bij je hotel te bestellen vanwege het
vroege vertrek, en naar El Alamein te rijden, rijafstand: 259 km.
Het duurt 3 uur rijden, onderweg stoppen we voor een koffiepauze.
Aankomst in El Alamein om 08:30 uur
El Alamein Beheerst de Noord-Afrikaanse kust die de weg opent
naar heel Egypte en de handelsroutes naar het Verre Oosten via
de Rode Zee en de Indische Oceaan. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog wilden de Asmogendheden Egypte domineren om
de Britse zeeroutes naar zijn koloniale rijk te sluiten, dat de Britten
wanhopig wilden beschermen. beginnend in 1940 met de
Italiaanse invasie van Egypte via Libië, was de kustplaats Al Diffa
het toneel van de voortdurende strijd.
El Alamein- museum
Het kleine El Alamein- museum, ongeveer 1,6 km ten westen van
het Britse monument, bevindt zich aan de noordkant van de weg,
voor iedereen die geïnteresseerd is in de oorlogsmemorabilia. het
is de moeite waard om te stoppen. Gemaakt in 1965 van puin
gevonden op het slagveld, het bevat uniformen, wapens, vlaggen
en andere oorlogsparafernalia. Displays omvatten foto's en de
slagvelden battle
Oorlogsbegraafplaats El Alamein
Het is ontworpen door Sir Herbert Worthington en wordt
onderhouden door de Britse commissie voor oorlogsgraven in
Caïro . Hier liggen 7.367 mannen uit Groot-Brittannië, NieuwZeeland, Australië, Zuid-Afrika, Griekenland, Frankrijk, India en
Maleisië begraven in individuele graven, terwijl 11.945 mannen ,
wiens lichamen nooit werden gevonden, worden geëerd in het
klooster dat voorafgaat aan het kerkhof
Voorbij het klooster zijn de individuele graven, elk met een witte
marker erop. Ongeveer 815 soldaten werden geïdentificeerd en
hun namen zijn gegraveerd boven de graven
Het Duitse oorlogsmonument
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Thee kilometer, ten westen van de Italiaanse, is het Duitse
oorlogsmonument een enkel achthoekig gebouw gebouwd in
1959, met uitzicht op de zee, gevormd naar het kasteel del Monte.
het monument bevat de lichamen van 4280 Duitse soldaten, bij de
ingang staat een indrukwekkend gouden mozaïek, rechts van de
ingang is een kleine kapel waar families en vrienden de doden
eren met kransen, foto's en herdenkingslinten.
Het Italiaanse gedenkteken

Het elegante witmarmeren Italiaans gedenkteken, het grootste
bouwwerk in El Alamein. Het staat 5 kilometer voorbij het Duitse
gedenkteken en is ontworpen door Paolo Caccia dominoni die in
El-Alamein diende en er ook een boek over schreef
In de ingang is er een klein museum en in de kapel is gegraveerd
(Aan 4800 Italiaanse soldaten, matrozen en piloten hebben de
woestijn en de zee 38.000 vermisten niet teruggegeven)
Het belangrijkste monument kijkt uit over de zee aan de top

Onderweg wordt een lichte lunch geserveerd.
Geniet van de zonsondergang bij Fatnas Lake
Fatnas is een klein eiland in Birket Siwa dat je kunt bereiken het te
voet of met de fiets, Het is een prachtige plek om te zitten en te
genieten van de zonsondergang, Je krijgt een spectaculair uitzicht
op het meer met Gebel Bayda en Hamra die de achtergrond
vormen naar het westen, Een wandeling in de tuin toont een
verscheidenheid aan bomen inclusief Banaan, Dadels en Olijven.

Het diner wordt geserveerd in het hotel.
Second Day :Dag 2- Siwa en kamperen in de woestijn
Ontbijt in het hotel. Ophalen om 07:00 uur bij het hotel. Je bezoekt
de Siwa-attracties van vandaag, we beginnen met Alexander de
Grote Tempel, ook wel bekend als de Tempel van het Orakel. Er
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wordt aangenomen dat Alexander de Grote het orakel van Siwan
wilde raadplegen om bevestiging te krijgen dat hij de zoon van
Zeus was. De Griekse god der goden, toen hij en zijn gevolg na
een lange reis door de woestijn in de Siwa-oase aankwamen.
Vervolgens rijden naar het zoute meer. Het zoute water brengt je
naar boven, je hoeft geen goede zwemmer te zijn. Pas op als je
zwemt en laat het water je ogen niet bereiken. want het is echt
pijnlijk. Kies het kristalmeer en het zijn er veel. Maar blijf zoeken
naar de puurste, als je de bodem ziet. Neem een fles
mineraalwater om mee te douchen na het zwemmen in het meer.
De zoutmeren hebben vergelijkbare hyper-zouteigenschappen als
die van de Jordaanse Dode Zee. Dit betekent ook dat de meren
geweldige helende eigenschappen hebben, veel sterker dan
gewoon zeewater. Ze zorgen in ieder geval voor een heerlijke
duik!

om 11:00 Ga dan verder naar (Cleopatra's bad) De lente van de
zon. Het is genoemd door reizigers naar Siwa, de legende beweert
dat Cleopatra hier zwom,

Ga dan verder naar de tempel van Umm Ubaydah of Amuntempel, op slechts 200 m verder van de Tempel van het Orakel,
werd de tempel gebouwd door de farao Nectanebo van de 30e
dynastie,

Deze structuur is bijna volledig verwoest , vanwege de
dynamisering in 1896 door een Ottomaanse gouverneur die graag
bouwmateriaal wilde verwerven. Een ingeschreven muur
vertegenwoordigt alles wat nog te zien is. Op basis van eerdere
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12:00 (Proef de Siwan-lunch) in een Siwan-restaurant in
restaurant Abdo.

Dan ga je op avontuur in de woestijn door de Grote Zandzee te
ontdekken. per jeep 4x4, bezoek de warme en koude lente Bir
Waheed Later genieten we van traditionele bedoeïenenthee bij
zonsondergang. Overnachting in woestijnkamp en genieten van
een barbecuediner. Als u in een hotel moet slapen in plaats van in
het kamp, is dit ook beschikbaar. we hebben leuke Ecolodges in
Siwa

Third Day :Dag 3 Marsa - Matrouh strand
Siwa, Marsa Matrouh, Caïro
Ontbijt in het kamp om 07:00 uur en rijd dan terug naar de Siwaoase, bezoek Shali Fort dat is gebouwd op een heuvel binnen een
beschermende muur die oorspronkelijk werd doorbroken door een
enkele poort, het doolhof van modder- bakstenen gebouwen die
het fort omvatten, dienden de mensen van de oase bijna 8 eeuwen
lang. De inwoners moesten in de nauwe wijken wonen en hun
dieren delen, die elke avond naar het fort werden gedreven. De
enorme brokken zout die zo veel voorkomen in de
Siwa-oase werden gebruikt bij de constructie van het fort, omdat
ze hielpen de muur te versterken, regen is helaas destructiever
gebleken voor het fort dan welke menselijke indringer dan ook

Ga dan verder naar de Mountain of the Dead, een kegelvormige
berg iets meer dan een kilometer ten noorden van Shali. Graven
uit de zesentwintigste dynastie, de Ptolemaeïsche en de
Romeinse periode zijn in de berghelling uitgehouwen. Er zijn vier
graven die het bekijken waard zijn bij Gebel Al ndash; Mawta.
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Rijd vervolgens naar Caïro, langs Marsa Matrouh voor de lunch en
ontdek Marsa Matrouh, de mediterrane kust van Egypte. Met witte
zandstranden en kristalhelder water, geloven velen dat Cleopatra
zelf baadde in de rustige wateren van Marsa Matrouh. terugrijden
naar Caïro Aankomst in Caïro om 20:00 uur
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Price:
($) 400
( €) 416
(£) 336
Speciale aanbieding voor groepen en kinderen (onder de 12) 50% korting

Book Now

Trip Page
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