Kultur, Natur & Historia med av Ali Mostafa
Tanzania & zanzibar, Jordanien, Egypten & Marocko
På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till resmålet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om
resmålet som de själva gör.
Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här
programmet kan du läsa om Alis resor.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Kära reseombud!
Mitt namn är Ali Mostafa. Jag är född i Egypten
men kom till Sverige för många år sedan och jag
har guidat många svenska grupper i mitt land men
även i Jordanien, Marocko, Tanzania och många
fler länder. Jag är utbildad egyptolog med ursprung
i just Egypten. Jag tycker om att förmedla den lokala
kulturen och att ni skall få möta befolkningen. Om
det går tar jag er med hem till folket på plats som
beduinerna i Jordanien eller masajerna i Tanzania.
Med sitt lugna sätt förmedlar Ali mellanösterns kultur på ett uppskattat sätt. Ali är sen flera år bosatt
i Sverige med sin familj och talar flytande svenska.
		Väl mött!
							
			Ali Mostafa

Kalendarium 2021				Datum
Tanzania & Zanzibar 14 dgr			
06 okt 		
Jordanien 8 dgr				
26 okt		

Gruppris
42 500 kr
16 450 kr

Ord Pris:
44 500 kr
16 950 kr

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:

Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - april och
oktober - november och lite högre i maj och september. Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi bokar desto
bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har
alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för
flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.

BRA ATT VETA:
På många av Zlatkos resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör
kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator.
Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

Jordanien- Gästfrihetens land
Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergslandskap, två hav och öken samt historiska platser som Petra och Jerash. Denna resa bjuder på många upplevelser och möten
med den jordanska kulturen och beduinerna samt tid att koppla av och njuta av Döda
och Röda havets stränder. Tillsammans med vår reseledare Ali Mostafa, hälsar vi er välkomna till ett av mellanösterns mest intressanta länder. Ali är svensktalande arkeolog från
Egypten med lång erfarenhet och har guidat många nöjda svenska grupper till Jordanien.
Ali förmedlar även den muslimska kulturen och religionen på ett sätt, som ger oss större
kunskap och och en ökad förståelse för landet och dess befolkning.
Dag 1: amman

Vi flyger från Arlanda till Amman via Wien
och anländer på eftermiddagen, vidare
till vårt hotell i Amman. Incheckning och
middag. (M)

Dag 2: AMMAN, Jerash

Vi börjar dagen med en rundtur i Amman,
där vi ser de äldre stadsdelarna med Citadellet och romerska ruinerna samt marknaden. Vidare till Mellanösterns Pompeji –
Jerash, som är en av de mest välbevarade
romerska städerna utanför Italien. Området har varit bebott sedan stenåldern och
staden föll ca år 63 till Romarriket. Den
blomstrade fram till 600-talet då den invaderades av Persiska riket och den förstördes på 750-talet till stora delar av en jordbävning. Vi äter en god lunch i Jerash och
middag serveras på vårt hotell. (F, L, M)

Dag 3: AMMAN, MADABA

Vi lämnar huvudstaden och färdas nu mot
Mosesberget, 1500 m.ö.h för att beundra
en fantastisk utsikt mot Jordandalen. Vårt
andra stopp blir den berömda mosaikstaden Madaba. I bibeln omnämns staden
flera gånger och i St. George kyrkan finner man den mest berömda mosaiken;
den palestinska kartan som föreställer
det heliga landet och dess omgivningar.
I Nebo äter vi en god lunch. Vi färdas nu
mot Döda havet , där vi först besöker vi
Bethany, platsen invid Jordanienfloden
där Jesus döptes av Johannes Döparen.
Väl framme vid vårt hotell invid Döda
havets östra strand. Nu väntar ett annorlunda bad i Döda Havets välgörande salta
vatten. Middag.(F, L, M)

Dag 4: Döda havet - PETRA

Förmiddagen fri för bad och sol. Vi lämnar
Döda Havet och reser mot Lilla Petra, en miniatyr av Petra dalen. Här serveras en god
lunch. Incheckning på vårt hotell i Petra. (F,
L)

Dag 5: Petra

Hela dagen tillbringar vi i Petra som kanske
är den mest kända platsen i Jordanien. Ett
av världens sju nya underverk och med som
ett av UNESCOs världsarv. Klippstaden som
grundades av det arabiska nomadfolket
nabatéerna för mer än 2000 år sedan imponerar med sin fantastiska arkitektur. Nabatéerna kom till området 400 f.Kr och lyckades
grunda ett rike som sträckte sig hela vägen
från Syrien i norr till Arabien i söder. Man valde Petra som huvudstad med tanke på den
naturliga befästningen och handelsvägarna
lades om så att staden blev alla viktiga civilisationers centrum. Till kvällen skall vi äta
middag hemma hos en familj i Petra, och får
smaka på lokala specialiteter. (F, M)

Dag 6: PETRA, wadi rum

Vi lämnar Petra och åker längs slingriga vägar genom ett fascinerande och dramatiskt
ökenlandskap till beduinernas ökendal,
Wadi Rum, som inramas av brunröda klippor och imponerande bergsformationer. Nu
väntar en spännande jeep safari där vi får
uppleva denna överväldigande natur och
se den märkliga naturens skiftningar. Vi njuter av den vackra solnedgången. Sen kväll
beger vi oss till landets sydligaste stad och
enda hamnstad, Aqaba. Med sitt strategiska
läge mitt i farleden mellan de tre kontinenterna Europa, Afrika och Asien har staden
historiskt sett spelat en stor och viktig roll.
Aqaba är även känt för sina stränder och sitt
klara vatten med vackra korallrev med ett
fantastiskt rikt undervattensliv. Vi bor på fyrstjärniga City Tower i Aqaba. Middag. (F, M)

DAg 7: Aqaba

Fri dag för sol och bad och besök till den
lokala marknaden. Avslutningsmiddag på
hotellet. (F, M)

Dag 8: Aqaba - AMMAN

Resans sista dag och vi färdas vi till Ammans
flygplats för hemresa via Wien. (F)

Ali Mostafa

FAKTA
gruppris:
ord pris:
RESLÄNGD:
AVRESa:

16 450 kr
16 950 kr
8 DAGAR
26 okt 2021

I priset ingår

• Reseledare Ali Mostafa

• Arlanda – Amman via Wien t/r

• Del i dubbelrum med frukost på 4* hotell (F)
Amman 2 nt, Döda Havet 1 nt, Petra 2 nt, Aqaba 2 nt

• 3 luncher (L)
• 6 middagar (varav en med lokal familj M)
• Rundresa 8 dagar med buss
• Guidade rundturer i Amman, Jerash,
Madaba, Petra, Aqaba
• Jeepsafari Wadi Rum
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum: 		

1 900 kr

Dricks tillkommer cirka 40 dollar pp
Preliminära flygtider (Austrian)
Arlanda-Amman via Wien 06.35 - 14.50
Amman - Arlanda via Wien 16.10 - 22.35
PRELIMINÄRA HOTELL
Amman: Hotel Century Park ****
Petra: Hotel Edom ****
Döda Havet: Ramada****
Aqaba: City Tower ****

TANZANIA

- med Safari och Zanzibar

Nu erbjuder vi en unik resa framtagen för SPF Stockholm, med vår omtyckta och erfarna reseledare Ali Mostafa. På klingande svenska visar han Tanzanias vackra, vilda och
orörda natur och vi avslutar på Zanzibar och njuter av den varma Indiska oceanen och
de vita, finkorniga stränderna. Vi ser även Afrikas högsta berg - Kilimanjaro. Vi får unika
möten med masaierna och vi bor på mindre lodger för att komma naturen nära.

FAKTA
ERT PRIS:
ORD PRIS:
RESLÄNGD:
AVresa:

42 500 KR
44 500 kr
14 DAGAR
6 okt 2021

I priset ingår
• Reseledare Ali Mostafa, svensktalande
• Flyg Arlanda – Kilimanjaro, Zanzibar
– Arlanda
• Inrikesflyg Serengeti - Zanzibar
• Lokal engelsktalande guide under
safaridagarna
• Del i dubbelrum/tältcamp 10 nätter
med frukost
• 6 nätter på safarilodge/camp
• 5 nätter på resort på Zanzibar ****
• 6 picnic luncher, 11 middagar
• Mineralvatten under safari
• Transporter i fyrhjulsdriven safarijeep
med garanterad fönsterplats
• Alla transporter på plats I Tanzania
• Alla nationalparksavgifter
• Besök I Massaiby med tur på Savannen
• Safari i Serengeti, Ngorongoro kratern,
Tarangire
tillägg
Enkelrum: 4 850 kr
Havsutsikt hotell Zanzibar: 500 kr pp i
dubbelrum, och 1000 kr i enkelrum
I priset ingår ej: Visum & Dricks.
Dricks på plats under safari ca USD 10
per dag (ta med dollar)
Visum: CA $50
PreliminärA flygtider (QATAR)
UT: Arlanda-Doha, 21:45-05:55+1
Doha-Kilimanjaro, 07.45-13:55
HEM: Zanzibar - Doha, 17:15-23.25
Doha-Arlanda, 01.50-06:40+1
Detta är en gruppresa med max 20 personer.

Safariupplevelsen i Tanzania är oslagbar, denna resa tar dig till världsarvet
Ngorongoro samt nationalparkerna Tarangire och Serengeti. Vår resa från Serengeti, går med safariflyg över vildmarken, så även transporten blir en upplevelse. Vi spanar efter lejon, gepard, leopard, noshörning, flodhäst och andra spännande djur. Här har många naturfilmer spelats in och skälet är enkelt, här finns
en mängd djurarter representerade och alla ”the big five”; lejon, leopard, elefant,
buffel och noshörning. Efter några dagar fulla av intryck från savannen är det
skönt att avsluta resan med lata dagar på kryddön Zanzibar.
Serengetis vida savanner bjuder in oss mitt bland stora flockar med gnuer,
bufflar, zebror, gaseller och antiloper. Vår skickliga guide visar oss var lejon, gepard och noshörning håller till i Ngorongorokratern. I Tarangire träffar vi på elefanter, giraffer och antiloper.
På dagarna färdas vi omkring i vår fyrhjulsdrivna Land Rover, med stora takluckor så att vi kan se och fotografera alla djur. Alla i bilen har dessutom fönsterplats.
Kvällarna tillbringar vi på vackert belägna lodger och på en bekväm tältcamp
med stora safaritält, sköna sängar och eget badrum. Till middag serveras god
mat ofta i form av buffet. Vi kopplar av vid elden och delar dagens upplevelser.
Dag 1: AVRESA
Mellanlandning i Doha på vägen. (Mat på
flyget)
Dag 2: Arusha& vyer av Kilimanjaro
Ankomst till Tanzania vid lunchtid. Transfer till African View Lodge som ligger
endast ett stenkast bort från Arusha National Park, på en höjd av nästan 1400
m. Det mysiga hotellet är en idealisk utgångspunkt för safaris. På kvällen äter vi
middag tillsammans och Ali informerar
om vad som ska hända under safaridagarna. (Mat på flyget-M)

Dag 3 meru folket och bybesök
Idag skall vi besöka Merufolket som är
det folk som bor i trakterna runt Kilimanjaro, John vår chaufför är från Merufolket. Vi ser deras by, besöker en skola
samt en kaffeodling. Vi får höra mer om
de olika folk som finns i Tanzania och hur
de lever.Åter till vår lodge och middag. (F,
L, M)

Dag 4: Safari Tarangire
På morgonen åker vi genom den livliga
staden Arusha över savannerna till Tarangire National Park. Vegetationen består av savann, akaciaskogar, baobabträd
och gräs- och buskmarker.
Visum och pass: Visum kostar 50 USD. Vi rekommenderar er att ansöka om visum innan avresa
på ambassadens hemsida. Det ska kosta 50 USD, hittar ni en sida med annan summa är det inte
den rätta sidan och ni ska inte använda den. Räkna med att handläggningstiden är ca 10 dagar,
så ansök i god tid före resan. Visumet är giltigt i 3 månader.

Här finns en hel del elefanter men även
en gnumigration, många olika antiloper och gott om giraff. Lejonen håller sig en bit bort, och vi har en chans
att få syn på den skygga leoparden.
Genom sin välkamouflerade päls kan
den vara svår att se uppe bland trädkronorna. Vi äter vår medhavda lunch
i parken innan vi fortsätter vår safari.
På eftermiddagen når vi vår lodge i Karutu, där vi skall bo två nätter. (F, L, M) (ca
160 km, 3 tim).
Dag 5. Safari i Ngorongoro kratern
Idag skall vi få uppleva något mycket
speciellt, ett Eden för många olika djur,
en de av dem lever hela sitt liv i kratern.
Här finns mycket hög koncentration av
djur och vi har goda chanser att få syn på
lejon, sebra, hyena, buffel, olika antiloparter samt även den utrotningshotade
svarta noshörningen. I kratern finns det
flera små sjöar, både med sött vatten och
med sodavatten.
Väl framme vid kanten av Ngorongorokratern tar vi oss ned längs en serpentinväg med vacker utsikt. Hela kalderan (en
ihopsjunken vulkankägla) är ca 15-20 km
vid. Den brukar kallas ett av världens underverk och är upptagen på listan över
världsarv. Här nere på ca 260 kvadratkilometer trängs ca 15-20 000 stora djur. Här
är gott om hägrar och storkar i sötvattensträsket och i sodasjön brukar det stå
flamingoflockar. När det börjar lida mot
kväll är det dags att ta oss upp ur kratern
och nedför vulkanens skogbeklädda sydöstra yttersida. Här kan man få se olika
apor och fåglar, innan vi kommer åter ned
till Kudu Lodge (eller likvärdigt) för att äta
middag och vila ut. En dag som lämnar
många minnen. (F, L, M)
Dag 6 - 7: Safari Serengeti, MASSAIBY
På vägen till Serengeti, besöker vi en
massaiby. Ali berättar om massaierna
och hur de lever och vi får uppleva en
av deras byar. Serengetis vida savanner
bjuder in oss mitt bland stora flockar
med gnuer, bufflar, zebror, gaseller och
antiloper. Vi färdas genom det stora Serengeti och gör gamedrives längs vägen.
I två nätter kommer vi att bo mitt i hjärtat av Serengeti på Serengeti View Camp.
Nästa dag blir det gamedrives i de mest

kända och viltrika delarna i Serengeti,
runt Seroneradalen. Seronera är ett av
de djurtätaste områdena i hela Afrika,
berömt för sina lejon, leoparder, flodhästar, bufflar, giraffer, zebror och olika slags
antiloper men även mindre djur som
serval och sjakal. På kvällen sitter vi runt
den öppna elden och pratar om dagens
upplevelser. (ca 240, 5 tim) (F, L, M)
Dag 8: Safari Serengeti & Zanzibar
Vi får en sista safariupplevelse på väg
mot flygplatsen i Serengeti. Vi flyger med
mindre plan över Serengeti och vidare
mot Zanzibar. Väl framme transfer till vårt
strandhotell. Middag på kvällen. (F, L, M)
Dag 9–12: Sköna dagar på Zanzibar
Dagarna avnjuts på Zanzibar Queen med
allt man kan önska sig för några avkopplande dagar; pool, en vit, bred sandstrand
och varma havsbad. Mot tillägg finns
även tillgång till kanoter, vindsurfing,
segling, dykning, snorkling, vattenskidor
och utflykter. Bada, snorkla, fiska eller följ
med och segla på en traditionell Dhow.
Du kan åka på en kryddtur för att se hur
t.ex. kanel och nejlika växer, några av alla
de kryddor Zanzibar är känt för, eller göra
en guidad tur i den gamla världsarvsstaden Stone Town med sina trånga gränder
och dörrar med vackra portar. I Jozani
Forest kan man se på röda colobusapor.
Ibland kan man få se dem även när man
passerar på vägen till och från flygplatsen. Vår reseledare kommer erbjuda en
utfärd till Stonetown, för de som önskar,
bokas och betalas på plats. (F, M)
Dag 13. Hemresa
Efter frukost är det dags att ta ett sista
dopp. Kring lunchtid, bär det av tillbaka
till flygplatsen. Färden tar omkring en
timme. Flygplatsen är inte så stor, men
man måste vara där minst två timmar
före avfärd. Hemresa med mellanlanding i Doha, där det blir ett uppehåll för
byte av flyg. Nytt flyg mot Sverige kring
midnatt. (F)
Dag 14. Hemkomst på MORGONEN
REKOMMENDATION
Denna resa är en resa för er som vill
uppleva naturen. Vår safari tar oss på
ojämna vägar, över savannen och vi
bor i Serengeti i ett sk tältcamp.
preliminära hotell
African View Lodge
www.african-view.com
Kudu Lodge
www.kuducamp.com
Serengeti View Camp
www.african-view.com
The Zanzibar Queen Hotel ****
www.zanzibarqueen.com

Marocko

- den förtrollande korsvägen

En resa i ett fascinerande land med storslagen natur, kultur och historia. Vi tar oss utmed
Atlantkusten från Essaouria, det gamla Mogador, med sina murar och befästningar, till
den moderna, kommersiella huvudstaden Casablanca med sina ”film-minnen”. I hjärtat
av landet har vi huvudstaden Rabat och den kungliga staden Fez. Vårt slutmål är Marrakech med den otroliga marknaden Djema El Fna.
DAG 1: MARRAKECH-ESSAOUIRA
Flyg från Arlanda till Marrakech. Bussfärd
mot kusten till Essaouira. Välkomstmiddag på vårt hotell. (M)
Buss 175 km (ca 2 tim)
DAG 2: ESSAOUIRA		
Vi strosar i den muromgärdade medinan,
numera ett världsarv, med sitt intensiva
folkliv. Essaouira, det gamla Mogador,
var under 1960-70 talen det verkliga
”innestället”. Staden grundades redan på
700-talet f.K av fenicierna och blev senare
handelscentrum i det romerska riket och
vidare knutpunkt för slavhandeln. Lunch
och resten av dagen till fritt förfogande.
Middag på hotellet. (F, M)

FAKTA
ca gruppris:
ORD PRIS:
RESLÄNGD:

12 490 kr
13 990 KR
8 DAGAR

I priset ingår

• Flyg Arlanda-Marrakech t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Essaouira 2 nätter, Casablanca 1 natt,
Fez 2 nätter, Marrakech 2 nätter
• 1 lunch
• 6 middagar på våra hotell
• 1 middag på lokal rest. med vin/öl
• Utflykter, entréer enl program
• Svensk reseledare
• Auktoriserade lokala guider
• Transporter enligt program

(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag
tillägg

Enkelrum: 1 300 kr
Dricks till lokala guider: 300 kr, betalas på
plats till reseledaren i lokal valuta.

DAG 5: FEZ
Dagen ägnas åt staden Fez, grundad 789
av Idriss II. Den gamla medinan Fès -el
Bali (gamla Fez) är den största levande islamiska medeltida staden med sina mer
än 10.000 byggnader, affärskvarter, moskéer och koranskolor. Kairoun-moskén
från 800-talet, är själva hjärtat i det religiösa Fez. Ombyggd på 1200-talet kan
den rymma 20 000 i bön. Dagen avslutas
med middag på hotellet. (F, M)

DAG 6: FEZ-MARRAKECH
Via Ifrane-skogen & cederskogarna reser
vi mot Marrakech och närmar oss Höga
Atlas, det väldiga bergsmassivet som
sträcker sig genom centrala Marocko. Vidare genom de magnifika, numera fridDAG 3: ESSAOUIRA-CASABLANCA
lysta, cederskogarna, där vi har chans att
Vi fortsätter utmed den vackra kusse berberapan som lever i stora flockar.
ten och stannar till i den ” portugisiska”
Middag på vårt hotell i Marrakech. (F, M)
fästningsstaden El Jadida, egen tid för
Buss 460 km (ca 7 tim)
lunch. Under eftermiddagen till Casablanca, där vi besöker La Corniche och DAG 7: MARRAKECH
ser den enorma Hassan ll-moskén med Hjärtat i Marrakech är handelsplatsen på
plats för 25 000 personer. Casablanca Djema el Fna torget. Här finns ett otroligt
är en tremiljonerstad med enorma kon- folkliv med sagoberättare, handelsmän,
traster, hypermoderna områden, flagade skrivare och spåmän. Intill ligger den
spansk-moriska byggnader, Art Deco hus gamla medinan med förtätad atmosfär,
och nerkörda områden. Middag på vårt man kan tänka sig att sagorna i Tusen
hotell i Casablanca. (F, M)
och en natt utspelade sig här. Här vänBuss 360 km (ca 4,5 tim)
tar upplevelser som Koutobia-moskén
med sin trädgård, Bahia palatset och det
DAG 4: RABAT-FEZ
utsökta Ben Youssef Medersa, grundat
Tidig start och vi börjar med ett guidat
på 1300-talet som norra Afrikas största
besök i Hassan II-moskén. Sedan vidare
lärosäte. Marrakech är känt för sina trädmot landets huvudstad Rabat med bl.a
gårdar och vi besöker den mest kända,
den andalusiska trädgården, anlagd av
Jardin Majorelle. Tillbaka till hotellet för
fransmännen. Stadens historia går tillbalunch. Den som vill har tid för ett skönt
ka till antiken, nu är det en modern stad
besök på hotellets hamam (bad/spa). På
med breda avenyer. Det blir en rundtur
kvällen hästdroska till Djeema el Fna och
och besök på några av huvudstadens
avskedsmåltid på Dar es Saalam, traditiosevärdheter. Vi närmar vi oss så landets
nell mat med underhållning. (F, L, M)
kulturella och religiösa huvudstad Fez.
Middag på vårt hotell i Fez. (F, M)
DAG 8: HEMRESA
Buss 300 km (c:a 4 tim)
Idag åker vi hemåt, efter frukost checkar
vi ut och tar bussen till flygplatsen. (F)

Egypten

- med kryssning på Nilen & Kairo

Egypten blev tidigt ett turistland. Den första turisten som skrev en reseskildring om landet
är Herodotos redan på 500 talet f.Kr. Grekerna var bara en av många som korsade Egyptens land och letade efter dess hemligheter och skatter. En annan känd person är Napoleon som tog med sig 160 vetenskapsmän för att lära känna Egypten bättre. Vad är det
då som lockar människor till Egypten? Det finns många anledningar eftersom Egypten
är solens land, kontrasternas land och har en otroligt intressant historia. Vår reseledare
Ali Mostafa är egyptolog och har guidat i flera år från Alexandria i norr till Abu-Simbel i
söder. Ali förmedlar den egyptiska kulturen på ett medryckande sätt och vi får ett nytt
perspektiv till den arabiska kulturen.
DAG 1: KAIRO
Tidig avresa från Arlanda med flyg till Kairo via Wien. Transfer och övernattning på
centralt belägna hotell i Kairo. Middag.
DAG2:GIZA–PYRAMIDERNA – EGYPTISKA
MUSEET – KHAN AL-KHALILI.
Dagen börjar med ett besök till Pyramiderna, solbåten och Sfinxen. Vi besöker
även det egyptiska museet med alla
dess konstskatter. Efter museet gör vi ett
stopp vid Tahrirtoget där revolutionen
ägde rum den 25 jan 2011. Nu väntar ett
spännande besök i El Khalili marknaden.
Övernattning på hotellet i Kairo.
DAG 3 : LUXOR - KARNAK
Vi flyger på morgonen från Kairo till Luxor och checkar in på vårt fartyg. Luxor
var Egyptens huvudstad under nya riket
(1500 – 1150) f.kr. Staden kallades Thebe
under den grekiskromerska perioden.
Staden delas av Nilen i 2 delar, Nilens
västra och Nilens östra strand. På eftermiddagen åker vi till världens största
tempelområde i Karnak där vi beskådar
templet med dess höga papyrus pelare
och obelisker. På kvällen finns det möjlighet att se ljud- och ljusspel i Karnak (mot
tillägg). Middag ombord.
DAG 4: LUXOR - NILENKRYSSNING
På förmiddagen tar vi oss med motorbåt till västra stranden där besöker vi
konungarnas dal med dess 62 kungliga
gravar, varav vi besöker 3 av dem. Sedan
ser vi drottning Hatchepsuts fantastiska
gravtempel. Lunch ombord. På eftermiddagen lämnar vi Luxor mot Edfu. Middag
och övernattningen ombord.
DAG 5 : EDFU – KOM OMBO
Efter en härlig frukost ombord åker vi
buss bara tio minuter till Horus tempel
som ligger på Nilens västra strand. Templet uppfördes den 25 april 237 f.kr åt falkguden Horus. Efter en lärorik guidning
i templet återvänder vi tillbaka till vårt
kryssningsfartyg. Efter tre timmars seg-

ling kommer vi fram till dubbeltemplet i
Kom Ombo där vi gör ett kort besök för
att beundra templets fina väggmålningar och reliefer. Middag ombord. På fartyget finns ett trevligt soldäck med pool,
restaurang och bar.
DAG 6 : ASWAN – ISIS TEMPEL – HÖGA
DAMMEN.
Denna förmiddag är fri att ströva på
egen hand i Aswan. För de som vill finns
det möjlighet att besöka Egyptens mest
imponerande Ramses II `s tempel i AbuSimbel (mot tillägg). Detta tempel blev
känt då man flyttade det med hjälp av
svenskt cement, det var en unik projekt
för att rädda templet när vattenmassorna skulle stiga i Nilen på grund av
byggnationen av dammen i Aswan. Under vår stadsrundtur på eftermiddagen i
Aswan besöker vi det mangifika templet
av gudinnan Isis. Templet flyttades från
en ö till annan efter en stor räddningsaktion 1972 i samband med bygget av den
Höga Dammen som Aswan är känt för. Vi
åker även upp på dammen för att se Nassers sjö, världens största konstgjord sjö.
DAG 7 : ASWAN - ALEXANDRIA
Efter frukost flyger vi till Kairo och sedan
åker vi buss 3 timmar till Alexandria.
Alexandria är i egyptiska mått en ny stad,
den grundades först av den grekiska
kungen Alexander den store år 331. På
förmiddagen ser vi den romerska teatern, den enda av sitt slag i Egypten och
det berömda biblioteket. Lunch på fiskmarknaden med utsikt över Medelhavet.
Middag och övernattning på hotellet i
Alexandria.

FAKTA
ca gruppris:
RESLÄNGD:

19 900 KR
8 DAGAR

I priset ingår

• Flyg Stockholm-Kairo t/r inkl.
nuvarande flygskatt
• Reseledares tjänster Ali Mostafa
• Del i dubbelrum med frukost 4 nätter
på 5* hotell.
• Flyg Kairo - Luxor, Aswan - Kairo
• Nilenkryssning 4 dagar ***** båt
med del i hytt 3 nätter med frukost
• 5 luncher & 7 middagar
• Visum
• Utfärder och entréer enligt program.

DAG 8: ALEXANDRIA – KAIRO
Innan vi lämnar Alexandria besöker vi
platsen där ett annat av antikens undertillägg
verk en gång i tiden låg, nämligen AlexTILLÄGG: Enkelrum 2 800 kr
andrias fyrtorn, vi ser även Qaitbay fortet.
Dricks tillkommer på cirka 350 kr
På förmiddagen reser vi tillbaka till Kairo
Utfärd Abu Simbel cirka 2 200 kr
flygplats för avresa tillbaka till Stockholm, via Wien.
Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

