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Egypten kan vi kalla kulturens vagga. Hela landet sträcker sig längs
livsnerven Nilen och är som ett stort levande museum. Här kan du få
all den historiska bakgrund som ger dig förståelse av vår nutid. Ett
besök i pyramidernas inre, vara med vid spektakulära skådespelet om
Moses utvandring ur Egypten med Sfinxen i centrum. Kryssa på Nilen
från Kairo till Luxor eller varför inte till Assuan. Se Tutankhamuns
skatter på Kairo muséum och besöka hans gravkammare i Konung-
arnas
dal. Huvudstaden Kairo är med sina 20 milj. inv. Afrikas största stad,
delad i fyra områden, koptisk, faraonisk, islamsk och en modern del.
Besök orientens största basar, Khan el-Khalili och passa på att smaka
på mint-the som man gärna bjuder på för att få kontakt med dig som
kund. Moalakka ”den hängande kyrkan” är fortfarande en fungerande
kyrka från 400-talet som du inte får missa. Likaväl den vackra Al-
Azharmoskén. För den litterärt intresserade är ett besök i Alexandria 
ett
måste.
Kombinera gärna med sol & bad vid Röda havets stränder.

Rundresa  Kairon - Alexandria 4 dagar

Day 1 Cairo:

Your adventure in the land of pharaohs be-
gins when you meet AllResor representative in 
Cairo international airport who will assist you 
through the immigration and customs formali-
ties. Then he will escort you to your 5* hotel for 
overnight in Cairo.

Day 2 Cairo:

After Breakfast you will meet your tour leader 
and your guide at the hotel, and then you will 
head to the Giza plateau where the only re-
maining Wonder of the Ancient World, the Py-
ramids of Giza still stands. Your coach will stop 
at the base of Chephren’s Pyramid where free 
time will be allocated to marvel at the Pyramids 
up close and explore the site on your own. Con-
tinue to explore the rest of Giza plateau inclu-
ding the famous sphinx. Then you will head to 
the Egyptian Archaeological museum which is 
the repository of the world’s largest and richest 
collection of Egypt antiquities, amongst them 
the priceless collection of King Tutankhamen. 
At the end of the tour you will stop by the pa-

pyrus institute where the art of paper making 
from reeds, discovered by the ancient Egyp-
tians, will be demonstrated for you. You will 
also have time for souvenir shopping before 
heading back to the hotel for overnightDag 7 

Day 3 Cairo:

After breakfast at the hotel, you will head the 
citadel of Saladin and the alabaster mosque of 
Mohamed Ali. Admire the exquisite interiors of 
the mosque and view the fascinating skyline of 
old Cairo from the top of the hill.

Then you will go down the hill to visit the most 
famous church in Cairo (the Hanging) church. 
At the end of the tour you will head to the exotic 
and colorful Khan El Khalili Bazaar. A shopper’s 
paradise and a photographer’s dream come 
true where bargaining is an art and expected 
when you are negotiating a purchase. Gold, sil-
ver and gems, bronze and copper, the smell of 
exotic spices, leather goods, the aroma of bre-
wed coffee sifting through elaborately carved 
wooden doors and coffee shops, the captiva-
ting sound of music and plethora of an unbe-

lievable display of merchandise together with 
a multitude of colorfully dressed crowds bring 
to life scenes from <<A Thousand and One Ara-
bian Nights>>.

Day 4 Alexandria:

Breakfast at the hotel then heading to Alexan-
dria, your first stop will be the Catacombs of 
Shawqafa, an extensive three-level funerary 
complex dating from the 2nd century A.D. Your 
next stop will be at Bibliotheca Alexandrina, 
one of the most unusual architectural mas-
terpieces of the 21st century, and continue 
to Montaza Gardens where you will view the 
summer residence palace of the former king of 
Egypt, Farouk. Lunch Meal in Sea food local res-
taurant is included during the day. At the end 
of the tour you will take the way back to Cairo 
for overnight.

Pris från: 6.500:–

EGYPTEN

Kategori: Lodge ***+
Transport: Minibuss, bil
Start: Kairo
Slut: Kairo
Dagar: 4



2

Hotellpriser är per rum och natt, resterande per person om inget annat anges.
För resevillkor se: www.allresor.se

Kulturens vagga
Rundresa  med Kario och kryssning på Nilen även kombi Golf 8 dagar

Dag 1 - Kairo (middag)
Ankomst, meet & greet och transfer
till hotell Sofitel Sphinx el. liknande.

Dag 2 - Kairo (frukost, lunch)
Efter frukost utflykt till Gizapyramiderna och 
Egyptiska Museet
och basaren.

Dag 3 - Kairo med Sakara (frukost, lunch)
Utflykt till Sakkara och Memphis.

Dag 4 - Flyg till Assuan (frukost, lunch, mid-
dag)
På en fredag tar vi morgonflyget till Assuan. 
Utflykt till Höga
dammen, Philae och granitstensbrottet. Därefter 
check in på fartyget
Al Kahila eller liknade. Feluccasegling runt Ele-
fantön.

Dag 5 - Nilenkryssning (frukost, lunch, mid-
dag)
Kryssning hela dagen med avbrott för besök i 
Kom Ombo och
Edfuttemplet.

Dag 6 - Nilenkryssning (frukost, lunch, mid-
dag)
Ankommer Luxor lördag kväll eller söndag 
morgon.
Lägger till vid västra sidan. Se Kongungarnas dal, 
Deira Media
och Adelsmannagravarna. Luxortemplet besöks 
på kvällen,
då det är vackert upplyst.

Dag 7 - Nilenkryssning (frukost, lunch, mid-
dag)
Check ut från båten. Utflykt till Karnak tempel.
Transfer till flygplatsen och vidare till Kairo.

Dag 8 - Kairo (frukost)
Transfer flygplatsen.Helpension

EGYPTEN

Kategori; Hotell **** Båten 
5 stj
Transport; buss, flyg & båt
Start; Kairo
Slut; Kairo

Dag 1 - Kairo (middag)
Ankomst, meet & greet och transfer
till hotell Sofitel Sphinx el. liknande.

Dag 2 - Kairo (frukost, lunch)
Efter frukost utflykt till Gizapyramiderna.
Eftermiddag en golfrunda på Hilton Dreamland.

Dag 3 - Kairo (frukost, lunch)
Kairo Museum på fm. eller em. Golf på Qattamiya Heights
(GF63$) http://www.katameyaheights.com

Dag 4 - Kairo
Heldag vid vald golfbana. Välj bana. JW Marriott (GF 50$),
Dreamland (GF60$) el. Qattamiya Heigts (GF63$)

Dag 5 - Flyg till Assuan (frukost, lunch, middag)
På en fredag tar vi morgonflyget till Assuan.  
Utflykt till Höga dammen,
Philae och granitstensbrottet. Därefter check in på fartyget Al-
Kahila eller
liknade. Feluccasegling runt Elefantön.

Dag 6 - Nilenkryssning (frukost, lunch, middag)
Kryssning hela dagen med avbrott för besök i Kom Ombo och
Edfuttemplet.

Dag 7- Nilenkryssning (frukost, lunch, middag)
Ankommer Luxor lörd. kväll el. sönd. morgon. Lägger till vid västra 
sidan.
Se Kongungarnas dal, Deira Media och Adelsmannagravarna. 
Luxortemplet
besöks på kvällen, då det är vackert upplyst.

Dag 8 - Tillbaka till Kairo Transfer till flygplatsen och retur
Skandinavien.

Kategori; Hotell **** Båten 
5 stj
Transport; buss, flyg & båt
Start; Kairo
Slut; Kairo


