Egypte
T R A V E L

EDITIE 2020

REISWIJZER
Varen op de Nijl

Een cruise op de Nijl kan niet vergeleken worden met een zeecruise. Het
vaarschema staat volledig in het teken van de bezoeken. Het cruiseschip
wordt eigenlijk gebruikt als een drijvend hotel. De animatie ‘s avond aan boord
is steeds heel licht, de bezoeken worden steeds vooropgesteld en worden
meestal in de vroege ochtend gedaan. Imagine heeft voor u een zeer evenwichtig programma samengesteld, een combinatie van bezoeken aan
monumenten en vaartijd voor het bewonderen van de prachtige landschappen langs de Nijl. Een paar feiten tijdens uw cruise:
• U zult meestal vroeg in de ochtend moeten vertrekken voor de bezoeken. Dit
wordt aangepast in functie van het vaarschema en de hitte.
• De driepersoonskajuiten zijn uitgerust met een uitklapbaar sofabed, waardoor de kajuit wat kleiner wordt.
• Alle kajuiten aan boord zijn buitenkajuiten en zijn bijna allemaal gelijk.
• Het ondiepe water in de Nijl en de onderhoudswerken aan de sluis van Esna
kan het vaarschema verstoren. Sommige bezoeken zullen dan per autobus
gemaakt worden.
• Aan boord van een cruiseschip op de Nijl is het nooit heel stil. U kunt
trillingen en geluiden van de motoren van het schip horen en dit overal op
de boot (boven-, beneden- en middendek), geluiden van de kade, de andere
cruise-schepen en de andere passagiers. Dit is echter op elk cruiseschip zo.
Wij raden moeilijke of lichte slapers oordopjes aan.
• Per aanlegsteiger zijn er meestal verschillende cruiseschepen samen aangemeerd. Wanneer u aan boord gaat zult u waarschijnlijk eerst verschillende
boten moeten doorkruisen.
• Ontvangst voor TV en GSM werkt meestal wel, toch kan het gebeuren dat er
storingen zijn vooral in afgelegen gebieden tijdens het varen.
• Het aanbod aan alcoholische dranken is meestal klein. Egypte is een moslimland waar alcohol niet gedronken mag worden. De prijzen kunnen niet
vergeleken worden met Belgische prijzen.

Optionele excursies

De programma’s van Imagine zijn steeds heel volledig. Uiteraard kunnen deze
nog worden aangevuld met optionele excursies. Met onze ervaring hebben
wij een programma voor u samengesteld met een evenwichtige balans tussen bezoeken en genieten. Daarom stellen wij u slechts een select aantal
optionele excursies voor. U zult merken dat ter plaatse de lokale bevolking u
bijkomende excursies zoals koetsentocht, kamelentocht, Nubisch dorp, enz...
zal voorstellen. Aan u de keuze om hierop in te gaan. Volgende excursies
kunnen ter plaatse bijgeboekt worden en in euro cash aan de gids betaald
worden (geen kredietkaarten):
• Klank- en lichtspel in Caïro aan de piramiden: 35 euro per persoon.
• Klank- en lichtspel in Luxor: 35 euro per persoon.
• Klank- en lichtspel in Aswan: 35 euro per persoon.
• Abu Simbel per vliegtuig: op voorhand te boeken,
prijs vanaf 330 euro per persoon.
• Abu simbel per autocar: 125 euro per persoon.

Winkelen

Tijdens de programma’s zijn er een paar winkelbezoeken die wij aanbieden. Dit
zijn winkels voor albast, goud, papyrus,... Deze zijn nooit verplicht en het culturele programma zal altijd prioriteit hebben. Wij werken hiervoor met een paar
geselecteerde winkels waarvan wij de kwaliteit kunnen garanderen. Uiteraard
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bent u niet verplicht om daar uw aankopen te doen.

Fooien

De fooien worden steeds bij de programma’s als niet inbegrepen vermeld. Wij
voorzien 6 euro per persoon per dag. Deze fooien zijn een aanvulling op het
loon dat het personeel ter plaatse krijgt. De gids of reisleider zal bij het begin
van uw reis het volledige bedrag aan fooien ophalen. Hierna zullen zij zelf alles
verdelen onder het personeel. Uiteraard gebeurt het dat het personeel extra
fooien verwacht. U bent vrij om te beslissen hierop in te gaan.

Gezond op reis

Behalve gezond op reis gaan, wilt u tijdens uw vakantie natuurlijk ook gezond
blijven. Zon en verkeerd voedsel en drank kunnen de grootste boosdoeners
zijn wanneer u op vakantie bent. Voor uw reis naar Egypte is inenting in
principe niet verplicht, maar sommige vaccinaties worden wel aanbevolen
zoals tegen DTP en Hepatitis A. Voor meer info kunt u steeds terecht bij uw
huisarts. Vooral in de zomermaanden en in het bijzonder tijdens excursies zult
u zichzelf goed moeten beschermen tegen de warme zonnestralen. U zult de
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten treffen zoals u insmeren met zonnecrème met een hoge factor (tenminste 20), het dragen van een zonnebril en
een hoed en het opzoeken van schaduwrijke plekken. In Egypte is er een sterke
verdamping en u beseft vaak niet hoeveel vocht u verliest. Neem steeds een
grote fles mineraalwater mee. Probeer in de eerste dagen van uw verblijf aan
de verleiding te weerstaan en geef uw maag even de tijd om aan het (‘vreemde’) voedsel te wennen. Voor eet- en drinkgewoonten in verre landen als Egypte hadden de zeevarende Engelsen een wijs spreekwoord: “cook it, boil it, peel
it or forget it!”. De kwaliteit van het leidingwater in Egypte is vaak slecht. Drink
daarom altijd gebotteld water. Flessen bronwater zijn overal verkrijgbaar. Ongekookte melk is ook niet aan te raden. Een andere tip: neem geen ijsklontjes in
uw drank. Deze kunnen slechte bacteriën bevatten. Eet in het begin nog geen
zeevruchten en rauw voedsel, tenzij u zeker weet dat uw maag dat aan kan.
Beter is om geen rauw fruit of groente te eten, tenzij u dit wast met bronwater.
Het eten goed koken of bakken maakt de kans op een voedselvergiftiging ook
kleiner. Verandering van klimaat kan ook een oorzaak voor de ontregeling van
uw darmen zijn. Kent de vloek van de farao geen genade toe,
probeer dan Lomotil (op de boot beschikbaar) of Imodium.

Binnenlandse vluchten

De binnenlandse vluchten worden door Egypt Air georganiseerd. Het is niet
uitzonderlijk indien er vertraging is op deze vluchten. De vluchturen wijzigen
meestal door overboeking, zandstormen, technische defecten,...

Reisformaliteiten

Indien u in het bezit bent van de Belgische nationaliteit kunt u naar Egypte
reizen met:
• een identiteitskaart (6 maanden geldig vanaf datum van aankomst in
Egypte). Ter plaatse vult u een formulier in en moet u 2 duidelijke pasfoto’s bij
u hebben;
• OF een internationaal paspoort: (geldig 6 maanden na terugkeer).
Bij aankomst in Egypte koopt u het visum aan in cash (25 euro). Indien u een
andere nationaliteit heeft, moet u contact opnemen met uw ambassade of
consulaat voor de juiste formaliteiten. Imagine kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het weigeren van uw visumaanvraag.

Klimaat

Egypte heeft het hele jaar door zeer aangename temperaturen. In de Nijlvallei,
de woestijn en de Rode Zeekust regent het eigenlijk nooit. De meeste regen valt
in de winter vooral in het noorden. De zon is bijzonder fel waardoor de temperaturen overdag kunnen oplopen. Door de droge lucht is de hitte echter redelijk te
verdragen. ‘s Nachts koelt het het hele jaar door flink af, vooral in het zuiden. De
beste tijd voor een bezoek aan Egypte is in de winter, lente en herfst.
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Munt

Het Egyptisch Pond is onderverdeeld in piasters. U kunt bijna overal met uw
kredietkaart betalen en geld wisselen in banken, hotels en luchthavens. De wisselkoers bedroeg op 04/07/2019 voor 1 euro ongeveer 18,77 Egyptische Pond.

Plaatselijke tijd

GMT+2, in Egypte is het dus 1 uur later tijdens de wintertijd. In de zomertijd
loopt de tijd gelijk.

IMAGINETRAVEL
INHOUD
ImagineTravel is een jonge, dynamische Belgische touroperator. De mensen achter Imagine wensen hun passie voor
vreemde culturen, kleurrijke streken, boeiende steden en authenticiteit met u te delen. Laat u verleiden door het ontmoeten van mensen met andere religies, tradities en culturen. Hiervoor doet Imagine beroep op hooggekwalificeerd
personeel dat stuk voor stuk ‘zijn’ land kent en voor u een selectie gemaakt heeft van leerrijke rondreizen die u in deze
brochure terugvindt. Naast dit aanbod staat onze flexibele ploeg u graag bij voor het maken van een rondreis op maat.
Wenst u meer specifieke activiteiten, het wat rustiger aan te doen of een familiereis te organiseren, dan past zij met
plezier het programma aan naar uw wensen. Voor Imagine is reizen genieten, ontdekken en uw verbeelding tot leven
brengen. Onze kennis is de bron om uw dromen waar te maken!
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Reiswijzer
Inhoud
Reizen op maat
Beschrijving M/S Imagine 5*classic
De geheimen van de Nijl
Imagine Egypt
Beschrijving M/S Farah 5*modern
Egypte in vogelvlucht
Beschrijving Dahabiya charme
Authentic Egypt
Beschrijving M/S Oberoi Zahra 5*luxury nile cruiser
Egypte exclusief
Het land van Nubië
Hotels Rode Zee
Caïro: hotels en excursies
Luxor: hotels en excursies
Reisvoorwaarden

IMAGINE CANCELLATION 6,3% van de reissom
Terugbetaling tot 10.000€/pers.
(ook in geval van voorafbestaande ziektes).

IMAGINE TRAVEL SELECTION 7,5% van de reissom
BIJSTAND PERSONEN
• Onbeperkte medische- en repatriëringkosten, opsporings- en
reddingskosten tot 6.250€/pers., vergoeding van de nabehandelingskosten
in Belgie tot 6.250€/pers.,...
BAGAGE
• Terugbetaling tot 2.000€/pers. kosten voor strikt noodzakelijke aankopen
bij laattijdige aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij
of het openbaar vervoer.
KAPITAAL REISONGEVALLEN
• Vergoeding tot 12.500€/pers.
ANNULERINGSVERZEKERING EN COMPENSATIEREIS
• Tot 10.000€/pers.
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REIZEN OP MAAT
Hieronder vindt u een paar ideeën voor programma’s terug zonder cruise. U kunt deze aanpassen naar wens. Stel uw eigen reis samen en wij
maken met plezier een gepersonaliseerd prijsvoorstel op.
De vluchten met Egyptair zijn mogelijk op maandag, donderdag, vrijdag,
zaterdag en zondag.

Caïro & Luxor
8-daags programma Caïro & Luxor.

Piramiden, tempels & zee

Piramiden & zee

10-daags programma met Caïro,
Luxor en de Rode Zee.

8-daags programma met Caïro
en de Rode Zee.

Dag 1

Dag 1

Brussel - Caïro

Rechtstreekse vlucht naar Caïro. Bij aankomst in Caïro, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 16.

Dag 2-3 Caïro

Dag 2-3 Caïro

Dag 4

Dag 4

Ontbijt en vrij verblijf in Caïro. Excursiemogelijkheden zie pagina 17.

Dag 1

Brussel - Caïro

Rechtstreekse vlucht naar Caïro. Bij aankomst in Caïro, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 16.

Caïro - Luxor

Ontbijt en transfer naar de luchthaven. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 18.

Ontbijt en vrij verblijf in Caïro. Excursiemogelijkheden zie pagina 17.

Caïro - Hurghada/El Gouna

Ontbijt en transfer naar de luchthaven. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 15.

Dag 2-3 Caïro

Dag 5-6 Luxor

Dag 5-7 Hurghada/El Gouna

Dag 4

Dag 7

Dag 8

Ontbijt en vrij verblijf in Caïro. Excursiemogelijkheden zie pagina 17.

Caïro - Luxor

Ontbijt en transfer naar de luchthaven. Bij aankomst, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 18.

Ontbijt en vrij verblijf in Luxor. Excursiemogelijkheden zie pagina 19.

Luxor - Hurghada/El Gouna

Transfer overland naar Hurghada/El Gouna (+/-5u. rijden). Check-in in uw
hotel en overnachting. Hotelmogelijkheden zie pagina 15.

Dag 5-7 Luxor

Dag 8-9 Hurghada/El Gouna

Dag 8

Dag 10 Hurghada - Caïro - Brussel

Ontbijt en vrij verblijf in Luxor. Excursiemogelijkheden zie pagina 19.

Luxor - Caïro - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Brussel, via Caïro.
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Brussel - Caïro

Rechtstreekse vlucht naar Caïro. Bij aankomst in Caïro, onthaal en transfer
naar het hotel. Hotelmogelijkheden zie pagina 16.

Ontbijt en vrije tijd om te genieten van de zee en het strand.
Transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Brussel, via Caïro.

Ontbijt en vrije tijd om te genieten van de zee en het strand.

Hurghada - Caïro - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor de retourvlucht naar Brussel, via Caïro.

M/S IMAGINEHHHHHCLASSIC

De M/S Imagine vaart onder de licentie M/S King Tut I en is een klassieke 5* boot volgens Egyptische normen (Europese normen 4*). De M/S Imagine is volledig gerenoveerd in de zomer van 2019. Ontdek de geheimen van de Nijl
en laat u meevoeren naar het verleden. U kan verpozen op het zonnedek en al varend genieten van de prachtige
landschappen langs de Nijl. Snuif de Egyptische ‘couleur local’ op en laat u verwennen door de uitstekende service
en maaltijden aan boord.

Kajuiten

Het schip heeft 79 comfortabele kajuiten van 22m² voor
maximum 3 personen. De kajuiten hebben satelliet-tv,
interne telefoon, individuele airconditioning, minikoelkast, safe en een zithoek. Er is een aparte badkamer met
bad/douche, toilet, haardroger, wastafel en badjas. Alle
kajuiten zijn buitenkajuiten en hebben zicht op de Nijl.

Restaurant

’s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid buffet in
het stijlvolle restaurant op het bovenste dek met prachtig
uitzicht over de Nijl. Middagmaal en avondmaal zijn ook
in buffetvorm. ’s Avonds zijn er regelmatig “thema-diners”
(o.a. Egyptische avond, Italiaanse avond, diner bij kaarslicht,...) met nu en dan bediening aan tafel. In de namiddag kunt u tijdens het varen genieten van de typische
Engelse “high tea” met gebak op het zonnedek.

De dekken

Het schip is verdeeld in 5 dekken:
• Benedendek: 31 kajuiten.
• inschepingsdek: receptie en 22 kajuiten.
• Middendek: 26 kajuiten.
• Bovendek: restaurant en lounge bar.
• Zonnedek: zwembad met poolbar
en overdekt zonneterras met ligstoelen.

Technische gegevens

Het schip heeft een lengte van 72m en een breedte van
14.30m. De M/S Imagine is gebouwd volgens de voorschriften van Lloyds. Er is een waterzuiveringsinstallatie en
een brandalarm met sproeisysteem aan boord. Elektriciteit 220 volt, geen adaptor nodig. Internationale telefoon
aanwezig aan boord.
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Praktisch
Luxor
Edfu

Kom Ombo
Aswan

De geheimen
van de Nijl
8-daagse Nijlcruise doorheen Opper-Egypte.

Dag 1

zondag: Brussel - Caïro - Luxor

Dag 2

maandag: Luxor

Vertrek vanuit Brussel naar Luxor, via Cairo. Bij aankomst in Luxor, onthaal en transfer naar
uw cruiseschip M/S Imagine door onze lokale correspondent. Inscheping aan boord van
de M/S Imagine op basis van vol pension. Overnachting aan boord.
Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Karnak. Terugkeer naar het cruiseschip voor het
middagmaal. Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 3

dinsdag: Luxor - Edfu

Dag 4

woensdag: Edfu - Kom Ombo - Aswan

Dag 5

donderdag: Aswan

Dag 6

vrijdag: Aswan - Kom ombo - Edfu - Esna - Luxor

Dag 7

zaterdag: Luxor

Dag 8

zondag: Luxor - Caïro - Brussel

Na het ontbijt, bezoek aan de necropolis van Thebe met de kolossen van Memnon, de
Vallei Der Koningen en Koninginnen en de tempel van Hatsjepsoet. Terugkeer naar het
cruiseschip en afvaart naar Edfu. Middagmaal aan boord. De namiddag is volledig gewijd
aan het varen en genieten van het landschap. Avondmaal en overnachting aan boord.
Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Edfu. Terugkeer naar het cruiseschip en afvaart
naar Kom Ombo. Middagmaal aan boord. In de late namiddag bezoek aan de tempel van
Kom Ombo. Afvaart naar Aswan. Avondmaal en overnachting aan boord.
Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Philae, de onafgewerkte obelisk en de Hoge
Dam. Middagmaal aan boord. In de namiddag, feloukatocht naar het Lord Kitchener
eiland. Avondmaal en overnachting aan boord.
In de vroege ochtend optioneel bezoek aan Abu Simbel. Middagmaal aan boord en
afvaart naar Luxor. De volledige namiddag is gewijd aan het varen en het bewonderen
van de landschappen. Avondmaal en overnachting aan boord.
Ontbijt en bezoek aan de tempel van Luxor. Terugkeer naar de boot en middagmaal aan
boord. Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.

vanaf € 1.280

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke zondag

Vertrek tussen
PRIJS		 SINGLE SUPPL.
03/11/2019
€ 1.390		
€ 245
10/11/2019-08/12/2019 € 1.280		
€ 245
15/12/2019-29/12/2019 € 1.820		
€ 245
05/01/2020-26/01/2020 € 1.280		
€ 245
02/02/2020-16/02/2020 € 1.320		
€ 245
23/02/2020
€ 1.550		
€ 245
01/03/2020-29/03/2020 € 1.320		
€ 245
05/04/2020-12/04/2020 € 1.820		
€ 245
19/04/2020
€ 1.750		
€ 245
26/04/2020
€ 1.320		
€ 245
01/05/2020-25/10/2020		 prijzen zie website			
• Minimum 2 deelnemers
• Korting 3de persoon in een dubbele kajuit + sofabed:
-35 euro
• Korting kind -12 jaar in een dubbele kajuit
met 2 volwassenen: -260 euro
• Upgrade naar bovendek tijdens de cruise:
70 euro p.p. supplement
Inbegrepen
- Vluchten met EgyptAir (S-klasse).
- Alle luchthaventaksen en fuel.
- 7 nachten aan boord van de M/S Imagine 5*classic
(volpension).
- Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
- Het vermelde cruiseschip of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies (zie pagina 2).
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro cash te betalen in Egypte.
- Fooien (+/- 50 euro per persoon).
- Eventuele luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
- All-in aan boord van de M/S Imagine: € 150 p.p.
ter plaatse te betalen.
Imagine more
- Evenwichtig programma tussen culturele bezoeken
en vaartijd aan een rustig tempo.
- Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Gegarandeerde afreizen.
Info
- Tijdens dit programma sluit u aan bij andere Imagine
klanten.
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

Na het ontbijt, ontscheping en transfer naar de luchthaven van Luxor voor uw terugvlucht naar Brussel, via Caïro.
• Voor meer uitleg over de bezoeken zie www.imaginetravel.be.
EXTENSIE MOGELIJK IN CAIRO, LUXOR
EN AAN DE RODE ZEE PAGINA 15-19.
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Dag 2

zaterdag: Caïro

Na het ontbijt, bezoek aan het plateau van Gizeh met de piramiden van Cheops, Chefren
en Mykerinos. Onderaan het plateau strekt zich de sfinx uit. De leeuw met het mensenhoofd verbeeldt koning Chefren die de ingang bewaakt tegen plunderaars. Middagmaal.
Bezoek aan Sakarah, de oudste en grootste necropolis omzoomd door een palmentuin.
Hier bevinden zich de voorlopers van de piramiden met onder andere de trappenpiramide van Djoser en verschillende mastaba’s. Bezoek aan Memphis, de hoofdstad van het
Oude Rijk waar u een gigantisch beeld van Ramses II kunt bewonderen. Terugkeer naar
het hotel. Avondmaal en overnachting.

Imagine Egypt
10-daagse klassieke rondreis
met Cairo en de Nijl.

Dag 3

zondag: Caïro - Luxor

Dag 4

maandag: Luxor

Na het ontbijt, bezoek aan het Egyptisch museum, gelegen aan het Tahrirplein in het
centrum van de stad. Het belangrijkste stuk is de schat van Toetanchamon. Middagmaal.
Bezoek aan de citadel met de Mohamed Ali moskee. De vesting werd aan het einde
van de 12de eeuw gebouwd door Saladin met als doel de stad tegen de kruislegers te
beschermen. Rondrit door de Koptische wijk. De stadmuren dateren van het Romeinse
Babylonië. U vindt er het klooster van Sint-Joris, de kerken van de Heilige Sergius en de
Heilige Barbara, een christelijke begraafplaats, de synagoge Ben Ezra en de kerk van de
Heilige Maria (of hangende kerk). Hierna is er een bezoekje gepland aan de Khan El-Khalili
bazaars, waar in kleine straatjes allerlei verkocht wordt en u thee of Karkadé kan drinken
in café Fichawi. Transfer naar de luchthaven voor uw binnenvlucht naar Luxor. Bij aankomst, transfer naar uw cruiseschip M/S Imagine. Inscheping en overnachting aan boord.
Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Karnak. Terugkeer naar het cruiseschip voor het
middagmaal. Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 5

dinsdag: Luxor - Edfu

Dag 6

woensdag: Edfu - Kom Ombo - Aswan

Na het ontbijt, bezoek aan de necropolis van Thebe met de kolossen van Memnon, de
Vallei Der Koningen en Koninginnen en de tempel van Hatsjepsoet. Terugkeer naar het
cruiseschip en afvaart naar Edfu. Middagmaal aan boord. De namiddag is volledig gewijd
aan het varen en genieten van het landschap. Avondmaal en overnachting aan boord.

Caïro
Memfis
Sakkara

Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Edfu. Terugkeer naar het cruiseschip en afvaart
naar Kom Ombo. Middagmaal aan boord. In de late namiddag bezoek aan de tempel van
Kom Ombo. Afvaart naar Aswan. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 7

donderdag: Aswan

Dag 8

vrijdag: Aswan - Kom Ombo - Edfu - Esna - Luxor

Dag 9

zaterdag: Luxor

Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Philae, de onafgewerkte obelisk en de Hoge
Dam. Middagmaal aan boord. In de namiddag, feloukatocht naar het Lord Kitchener eiland. Avondmaal en overnachting aan boord.
In de vroege ochtend optioneel bezoek aan Abu Simbel. Middagmaal aan boord en afvaart naar Luxor. De volledige namiddag is gewijd aan het varen en het bewonderen van
de landschappen. Avondmaal en overnachting aan boord.

Luxor
Edfu

Kom Ombo
Aswan

Dag 1

vrijdag: Brussel - Caïro

Vertrek vanuit Brussel naar Caïro. Bij aankomst in Caïro, onthaal en transfer naar het hotel
Meridien Pyramids 5*, gelegen aan de voet van de piramiden. Overnachting in het hotel.

Praktisch

vanaf € 1.695

INDIVIDUELE RONDREIS

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke vrijdag
Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/2019
€ 1.790		
€ 320
08/11/2019-06/12/2019 € 1.695		
€ 320
13/12/2019
€ 1.790		
€ 320
20/12/2019-27/12/2019 € 2.640		
€ 320
03/01/2020-31/01/2020 € 1.740		
€ 320
07/02/2019-14/02/2020 € 1.785		
€ 320
21/02/2020
€ 1.975		
€ 320
28/02/2020-27/03/2020 € 1.785		
€ 320
03/04/2020-10/04/2020 € 2.680		
€ 320
17/04/2020
€ 2.590		
€ 320
24/04/2020
€ 1.785		
€ 320
01/05/2020-30/10/2020		 prijzen zie website			
• Minimum 2 deelnemers
• Upgrade naar piramidezicht in Caïro en bovendek
tijdens de cruise: 100 euro p.p. supplement
• Korting kind -12 jaar in een dubbele kajuit
met 2 volwassenen: -500 euro
• Korting 3de persoon in een dubbele kamer/kajuit
met sofabed: -40 euro
Inbegrepen
- Vluchten met EgyptAir (S-klasse).
- Alle luchthaventaksen en fuel.
- 2 nachten in hotel Meridien Pyramids 5*
in een premium city view kamer (2 x ontbijt, 1x diner).
- 7 nachten aan boord van de M/S Imagine 5*classic
(volpension).
- Middagmaal inbegrepen op dag 2 en dag 3.
- Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
- Het vermelde cruiseschip of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies (zie pagina 2).
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro cash te betalen in Egypte.
- Fooien (+/- 60 euro per persoon).
- Eventuele luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
- All-in aan boord van de M/S Imagine: € 150 p.p.
ter plaatse te betalen.
Imagine more
- Evenwichtig programma tussen culturele bezoeken
en vaartijd aan een rustig tempo.
- Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Gegarandeerde afreizen.

Dag 10 zondag: Luxor - Caïro - Brussel

Info
- Tijdens dit programma sluit u aan bij andere
Nederlandstalige Imagine klanten.
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

• Voor meer uitleg over de bezoeken zie www.imaginetravel.be.

EXTENSIE MOGELIJK AAN
DE RODE ZEE (P15) EN IN LUXOR (P18-19).

Ontbijt en bezoek aan de tempel van Luxor. Terugkeer naar de boot en middagmaal aan
boord. Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting aan boord.
Na het ontbijt, ontscheping en transfer naar de luchthaven van Luxor voor uw terugvlucht naar Brussel, via Caïro.

7

M/S FARAHHHHHHMODERN

Farah betekend in het Arabisch geluk en vreugde en dit zult u ook terugvinden aan boord van dit luxeschip. Vaar
de Nijl af in luxe en ontdek de geschiedenis van het eeuwenoude Egypte. ’s Avonds kunt u met de telescoop op het
zonnedek de sterrenhemel die zo belangrijk was voor de Egyptenaren verkennen en op zoek gaan naar de Farah
ster.

Kajuiten

Aan boord zijn er 60 luxury kajuiten en 2 Royal suites. Ze
beschikken elk over een geluidsdicht panoramisch raam,
privé badkamer met haardroger en bad, LCD satelliet TV,
safe, internet en airco met individuele controle.

Restaurant en bars

In het gezellige restaurant wordt het ontbijt en de lunch
in buffetvorm geserveerd. ’s Avonds kunt u à la carte
kiezen. Speciale keuze voor vegetariërs tijdens de lunch
en het diner. Elke dag is er ook een thema: oriëntaals,
Italiaans, Egyptisch, afscheidsdiner,... Aan boord worden er
ook kooklessen georganiseerd. Er is ook een loungebar en
een poolbar aan boord.
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Vrije tijd

Op het zonnedek kunt u rustig genieten vanuit een
comfortabele ligstoel van het voorbijglijdende landschap,
een duik nemen in het zwembad of genieten van een
verfrissende cocktail. Verder kunt u ook gebruik maken
van het gymnasium, de sauna en de stoomcabine of
genieten van een massage. Er is ook een discotheek aan
boord, souvenirwinkeltje, kapsalon, boetieks en er is overal gratis WIFI.

Praktisch

Caïro

vanaf € 2.295

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke zaterdag

Luxor
Edfu

Kom Ombo
Aswan

Egypte in vogelvlucht
8-daagse rondreis met de hoogtepunten van Caïro en de Nijl.

Dag 1

zaterdag: Brussel - Caïro

Dag 2

zondag: Caïro

Vertrek vanuit Brussel naar Caïro. Bij aankomst in Caïro, onthaal en transfer naar het hotel
Meridien Pyramids 5*, gelegen aan de voet van de piramiden. Overnachting in het hotel.
Ontbijt en bezoek aan het plateau van Gizeh met de piramiden van Cheops, Chefren en
Mykerinos. Onderaan het plateau strekt zich de sfinx uit. De leeuw met het mensenhoofd
verbeeldt koning Chefren die de ingang bewaakt tegen plunderaars. Middagmaal, gevolgd door een bezoek aan het Egyptisch museum, gelegen aan het Tahrirplein in het
centrum van de stad. Het belangrijkste stuk is de schat van Toetanchamon. Terugkeer
naar het hotel. Avondmaal en overnachting.

Dag 3

maandag: Caïro - Luxor

Ontbijt en transfer naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar Luxor. Bij aankomst,
transfer naar het cruiseschip M/S Farah 5*modern. Check-in en middagmaal. In de namiddag bezoek aan de tempel van Karnak en Luxor. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 4

dinsdag: Luxor - Esna - Edfu

Na het ontbijt, bezoek aan de necropolis van Thebe met de kolossen van Memnon,
de Vallei Der Koningen en Koninginnen en de tempel van Hatsjepsoet. Terugkeer naar
het cruiseschip en afvaart naar Edfu, via Esna. Middagmaal aan boord. De namiddag is
volledig gewijd aan het varen en genieten van het landschap. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 5

woensdag: Edfu - Kom Ombo - Aswan

Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Edfu. Terugkeer naar het cruiseschip en afvaart
naar Kom Ombo. Middagmaal aan boord. In de late namiddag bezoek aan de tempel van
Kom Ombo. Afvaart naar Aswan. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 6

donderdag: Aswan

Dag 7

vrijdag: Aswan

Dag 8

zaterdag: Aswan - Caïro - Brussel

Na het ontbijt, bezoek aan de tempel van Philae, de onafgewerkte obelisk en de Hoge
Dam. Middagmaal aan boord. In de namiddag, feloukatocht naar het Lord Kitchener
eiland. Avondmaal en overnachting aan boord.
In de vroege ochtend optioneel bezoek aan Abu Simbel. Ontscheping en transfer naar
het hotel Mövenpick Aswan 5*. Vrije namiddag. Avondmaal en overnachting in het hotel.
Na het ontbijt, ontscheping en transfer naar de luchthaven van Luxor voor uw terugvlucht naar Brussel, via Caïro.
• Voor meer uitleg over de bezoeken zie www.imaginetravel.be.

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
02/11/2019
€ 2.490		
€ 540
09/11/2019-14/12/2019 € 2.380		
€ 540
21/12/2019-28/12/2019 € 3.090		
€ 640
04/01/2020-18/01/2020 € 2.295		
€ 540
25/01/2020-15/02/2020 € 2.380		
€ 540
22/02/2020
€ 2.650		
€ 540
29/02/2020-28/03/2020 € 2.380		
€ 540
04/04/2020-11/04/2020 € 3.090		
€ 640
18/04/2020
€ 2.980		
€ 640
25/04/2020
€ 2.380		
€ 540
02/05/2020-31/10/2020		 Prijzen zie website			
• 95 euro per kajuit supplement bovendek aan boord
van de M/S Farah voor 4 nachten
• 400 euro per persoon supplement 2 nachten Marriott
Mena House Caïro 5*luxe
• Minimum 2 deelnemers
Inbegrepen
- Vluchten met EgyptAir (S-klasse).
- Alle luchthaventaksen en fuel.
- 2 nachten in hotel Meridien Pyramids 5* in een premium
deluxe kamer met piramidezicht (2 x ontbijt, 1x diner).
- 4 nachten aan boord van de M/S Farah 5*modern
(volpension).
- 1 nachten in hotel Mövenpick Aswan 5*
in een standaard kamer op basis van half pension.
- Middagmaal inbegrepen op dag 2.
- Tijdens de cruise sluit u aan bij een internationaal
gezelschap met een lokale Frans- of Engelstalige
gids-egyptoloog. Vanaf 4 deelnemers voorziet Imagine
een aparte Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
- Het vermelde cruiseschip of gelijkwaardig.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies (zie pagina 2).
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro cash te betalen in Egypte.
- Fooien (+/- 50 euro per persoon).
- Eventuele luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
Imagine more
- Evenwichtig programma tussen culturele bezoeken
en vaartijd aan een rustig tempo.
- Nederlandstalige gids-egyptoloog.
- Gegarandeerde afreizen.
Info
- Tijdens dit programma sluit u aan bij andere
Nederlandstalige Imagine klanten.
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

EXTENSIE MOGELIJK AAN
DE RODE ZEE (P15) EN IN LUXOR (P18-19).
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DAHABIYA

Duik terug in het verleden aan boord van deze zeilschepen. Dahabiya’s werden gebruikt in de jaren 1920 tot 1940
door de adel die in stijl op de Nijl wou varen. Deze kleine zeilschepen hebben 4 tot 6 kajuiten met badkamer. Ideaal
voor de reiziger die Egypte op een rustig tempo wil ontdekken, weg van het massatoerisme. Onderweg meert het
schip aan op afgelegen eilanden.
Onze zeilschepen zijn voorzien van alle moderne comfort. Er is geen motor aanwezig aan boord. Een motorboot is steeds
voorzien in geval van windstilte die de zeilboot kan trekken.
Aan boord zijn er 4 verschillende ingerichte kajuiten met een privé-badkamer wc, wastafel, douche en haardroger.
Achteraan het schip bevinden zich 2 suites met een privéterras.
Op het bovendek is er een gedeeltelijk overdekt zonneterras waar u kunt genieten van de prachtige landschappen en
de stilte. Het leven aan boord speelt zich voornamelijk af op het bovendek. Ontbijt, lunch en diner worden bijna altijd
geserveerd op het bovendek. De kok zal u vergasten op een traditionele Egyptische keuken. Barbecues en picknicks
worden georganiseerd op de oevers en de eilanden van de Nijl. Thee, koffie, soft drinks en dagelijkse High Tea zijn
inbegrepen.
Wifi is aan boord aanwezig en op vraag kan er een scherm op het zonnedek neergezet worden waar films geprojecteerd
worden.
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Praktisch

Caïro

vanaf € 2.980

INDIVIDUELE RONDREIS

10 dagen/9 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke vrijdag

Authentic
Egypt

Luxor
Edfu

10-daagse charme rondreis
met afvaart van de Nijl per Dahabiya.

Dag 1

vrijdag: Brussel - Caïro - Luxor

Dag 2

zaterdag: Luxor

Vlucht vanuit Brussel naar Luxor, via Caïro. Bij aankomst in Luxor, transfer naar uw hotel
Sofitel Pavillon Winter Palace 4*. Check-in en overnachting.
Na het ontbijt, bezoek aan de necropolis van Thebe. De weg die voert naar de beroemde rotsgraven van koningen, koninginnen en edelen, op de westelijke Nijloever, wordt
bewaakt door de befaamde Kolossen van Memnon. Bezoek aan de verschillende graven
in de Vallei der Koningen en Koninginnen. Daarna bezoek aan de in half uit de rotsen
uitgehouwen graftempel van Hatsjepsoet in de Deir al-Bahari vallei. Middagmaal in een
lokaal restaurant en terugkeer naar het hotel. Vrije namiddag. Vertrek omstreeks 18u30
voor een bezoek aan de tempel van Luxor, die prachtig verlicht is ’s avonds.

Dag 3

zondag: Luxor - El Hegz

Ontbijt en transfer naar uw Dahabiya gelegen te Esna. Onderweg bezoek aan de tempel
van Karnak. Check-in en middagmaal aan boord. Vrije namiddag en de Dahabiya gaat
voor anker in El-Hegz, aan de rand van suikerrietvelden. S ’avonds Egyptisch avondmaal
op het bovendek en overnachting aan boord.

Dag 4

maandag: El Hegz - El Kaab - Edfu - Fawaza

Na het ontbijt, afvaart naar El Kaab, een 5000 jaar oude stad met nog oudere sporen van
beschaving en omringd door enorme muren uit de periode van 747-332 voor Christus.
Bezoek en kleine wandeling in de omgeving. Middagmaal aan boord en afvaart naar
Edfu. Onderweg zult u op de Nijl de vissers en traditionele feloeken kunnen observeren.
Aankomst in Edfu en per paardekoets naar de tempel van Edfou. Bezoek aan de tempel
en terugkeer per koets naar de Dahabiya. Afvaart naar Fawaza. Barbecue op een eiland in
de Nijl. In dit natuurlijk kader zal de bemanning volgens hun tradities het vuur aansteken
en zingen en dansen op het ritme van de tamboerijnen (Darbouka). Overnachting aan
boord.

Vertrek tussen
PRIJS
SINGLE SUPPL.
01/11/2019-13/12/2019 € 2.980		
€ 515
20/12/2019-27/12/2019		prijzen op aanvraag			
03/01/2020-14/02/2020 € 3.125		
€ 515
21/02/2020
€ 3.350		
€ 515
28/02/2020-27/03/2020 € 3.125		
€ 515
• 110 euro p.p. supplement suite aan boord
van de Dahabiya voor 5 nachten
50 euro p.p. supplement Sofitel Old Winter Palace 5*luxor
130 euro p.p. supplement Sofitel Old Cataract 5* Aswan
• Minimum 2 deelnemers
• Prijzen zomer zie website

Kom Ombo
Aswan

Dag 5

dinsdag: Ramadi - Gebel Silsila - Horemheb - Beshir

Ontbijt en afvaart naar Ramadi, een klein traditioneel dorpje ver weg van de toeristische
sites. Hier ontdekt u het authentieke Egyptische leven met huizen gedecoreerd met
fresco’s verwijzend naar de eigenaar zijn reis naar Mekka en de artisanale bakkerij te
midden van bananenplantages en suikerrietvelden. Middagmaal aan boord tijdens het
varen. Tegen de avond aankomst aan de zandsteengroeven van Djebel Silsila waarmee
bijna alle tempels in Egypte zijn gebouwd. Wandeling langs de zandstenen kliffen en ontdekking van de groeven met kleine kapellen, heiligdom van Horemheb. Na het bezoek,
afvaart naar Beshir. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 6

woensdag: Beshir - Kom Ombo - Herdiab

Ontbijt tijdens het varen naar Kom Ombo. Bij aankomst in Kom Ombo bezoek aan de
tempel van Kom Ombo. Na het bezoek, terugkeer naar uw Dahabiya en middagmaal
tijdens het varen naar Herdiab, een eiland met een mooi strand. U kunt hier een verfrissende duik nemen. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 7

donderdag: Herdiab - Aswan

Dag 8

vrijdag: Aswan

Dag 9

zaterdag: Aswan

Ontbijt tijdens het varen naar Aswan. Bezoek aan de tempel van Philae, gewijd aan de
godin Isis. Terugkeer naar de boot voor het middagmaal. Vrij namiddag. Afscheidsdiner
en overnachting aan boord.
Ontbijt en ontscheping. Uitstap in de ochtend naar de tempels van Abu Simbel. Transfer
naar het hotel Mövenpick Aswan 5*. Check-in en vrije namiddag.

Inbegrepen
- Vluchten met EgyptAir (S-klasse).
- Alle luchthaventaksen en fuel.
- 2 nachten in hotel Pavillon Winter Palace 4*Luxor
in een standaard kamer met ontbijt.
- 5 nachten aan boord van Dahabiya in een standaard kajuit
op basis van vol pension (dranken inbegrepen: plat water,
muntthee, Turkse koffie en bruisende frisdranken).
- 2 overnachtingen in hotel Mövenpick Aswan 5*
in een standaard kamer met ontbijt.
- Privé excursie Abu Simbel per bus (lunch inbegrepen).
- Franstalige gids voor alle bezoeken tijdens de rondreis.
Andere talen op aanvraag.
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
- De vermelde accommodatie of van gelijkwaardige
categorie.
- Alle luchthaventaksen.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies.
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro cash te betalen in Egypte.
- Fooien (+/- 5 euro per persoon per dag).
- Eventuele luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
Imagine more
- We kunnen deze rondreis volledig aanpassen aan
uw wensen. U kunt de laatste 2 dagen eruit halen en
terugvliegen op dag 8. Een extensie Caïro of Rode Zee
is ook steeds mogelijk.
- Deze kleinschalige Dahabiya’s zijn ook ideaal om af te huren
met uw gezin of met een klein gezelschap.
Vraag uw prijs aan bij uw reisagent.
Info
- Tijdens dit programma sluit u aan bij een internationaal
gezelschap.
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

Ontbijt en vrije dag.

Dag 10 zondag: Aswan - Caïro - Brussel

Transfer naar de luchthaven voor uw terugvlucht naar Brussel, via Caïro.

www.imaginetravel.be
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THE OBEROI ZAHRAHHHHHLUXURY NILE CRUISER

De Oberoi Zahra bestendigt de traditie van de Oberoi Hotels & Resorts om de hoogste standaard van gastvrijheid
aan te bieden. Het is één van de meest ruime en luxueuze accommodaties op de Nijl en biedt als enige een volledig uitgeruste Spa aan. Als een echte VIP zult u Egypte ontdekken in een hedendaagse sfeer van ontspanning en
exclusiviteit!

Luxury kajuiten en suites

De boot heeft 25 luxury kajuiten die zeer smaakvol ingericht zijn met houten vloeren en een elegant interieur.
Grote ramen in de kajuit en de badkamer geven een
panoramisch uitzicht over de Nijl. De kajuit is 26,4m2 groot
en heeft airco, gratis draadloos internet, donzen kussens,
haardroger, LCD televisie, CD & DVD speler en minibar.
De marmeren badkamer heeft een douchecel met een
panoramisch uitzicht op de Nijl. De 2 suites zijn 50m2
groot en hebben een aparte woonkamer en privé-terras
met jacuzzi.

Restaurant

Voor een gastronomische belevenis staat de chef en zijn
team voor u klaar. Zij zorgen voor een fijne internationale
keuken met een à la carte service. Dagelijks kunt u kiezen
uit nieuwe menu’s.
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Vrije tijd en excursies

Aan boord kunt u genieten van een volledig uitgerust
spa-centrum, zwembad, gymnastiekzaal, theater, bibliotheek, sigaarlounge en internet/games room. Er zijn ook
lezingen over astronomie aan boord. De excursies worden
gedaan in kleine luxe minibussen en de boot heeft vaak
een aparte aanlegsteiger.

De dekken

Het cruiseschip heeft een lengte van 72 m, is 14,4m breed
en 12,5m hoog.
Op het laagste dek is het restaurant gelegen met een
hal. Het inschepingsdek beschikt over 6 luxury kajuiten, de receptie, een lounge en een theater. Op het
tussendek bevinden zich 16 luxury kajuiten, de bilbiotheek en de sigaarlounge. Het bovendek heeft 2 suites,
3 luxury kajuiten, een lounge, gym, boetiek, receptie en
4 massage suites. Het zwembad en de bar bevinden zich
op het zonnedek. Alle dekken zijn met de lift bereikbaar.

Dag 3

woensdag: Luxor - Quina

Na het ontbijt, bezoek aan de Westbank met de Vallei der Koningen, de tempel van
Medinet Habu(Ramses III) en de kolossen van Memnon. Afvaart naar Quina en middagmaal aan boord. Vrije namiddag met Spa-tijd. In de late namiddag, transfer naar Denderah en een privé-bezoek aan de tempel van Denderah, gewijd aan Hathor de godin van de
muziek, liefde en vreugde. Avondmaal en overnachting aan boord in Quina.

Egypte
exclusief

Dag 4

donderdag: Quina - Luxor

Dag 5

vrijdag: Luxor - Edfu

In de vroege ochtend afvaart naar Luxor. Na het ontbijt, tweede bezoek aan de Westbank
met de Vallei Der Nobelen, Deir el Medina (kunstenaarsdorp) en tempel van Hatsjepsoet.
Middagmaal en spa-tijd. In de late namiddag, bezoek aan de tempel van Luxor. Gevolgd
door een cocktailreceptie met live muziek in de club lounge. Avondmaal en overnachting
aan boord in Luxor.
Afvaart naar Edfu in de ochtend. Ontbijt en spa-tijd. Middagmaal aan boord en vrije namiddag. In de late namiddag, bezoek aan de Edfu tempel, de best bewaarde tempel en
gewijd aan de valkengod Horus. Avondmaal en overnachting aan boord in Edfu.

12-daags exclusief programma
met Caïro en Nijlcruise.

Dag 6

zaterdag: Edfu - Aswan

Dag 7

zondag: Aswan - Kom Ombo - Aswan

In de vroege ochtend afvaart naar Aswan. Ontbijt en spa-tijd aan boord. Middagmaal
gevolgd door een bezoek aan de Hoge Dam en de tempel van Philae. Avondmaal en
overnachting aan boord in Aswan.

Caïro

Giza
Memfis
Sakkara

Afvaart naar Kom Ombo in de ochtend. Ontbijt en bezoek aan de dubbele tempel van
Kom Ombo gewijd aan Sobek (krokodillengod van de vruchtbaarheid en schepper van
de wereld) en Horus (valkengod). Afvaart naar Aswan en middagmaal aan boord. In de
namiddag, bezoek aan de botanische tuinen per felouka. In de vooravond klank- en lichtspel in de tempel van Philae. Avondmaal en overnachting aan boord in Aswan.

Denderah Qena
Luxor
Edfu

Kom Ombo
Aswan

Programma met vaarrichting Luxor - Aswan
• Vaarrichting Aswan-Luxor zie www.imaginetravel.be

Dag 1

maandag: Brussel - Caïro - Luxor

Dag 2

dinsdag: Luxor

In de namiddag vlucht van Brussel naar Luxor, via Caïro (warme maaltijd aan boord). Bij
aankomst, onthaal en transfer door de lokale correspondent naar uw hotel Hilton Luxor.
Vrij avondmaal en overnachting in het hotel.
Na het ontbijt, transfer naar uw cruiseschip M/S Oberoi Zahra. Inscheping en middagmaal aan boord. In de namiddag bezoek aan de Karnak tempel en het Luxor museum.
Avondmaal en overnachting aan boord in Luxor.

Dag 8

maandag: Aswan

Dag 9

dinsdag: Aswan - Caïro

Ontbijt en optioneel bezoek aan Abu Simbel. Middagmaal aan boord en vrije namiddag.
Cocktailreceptie met animatie op het Mango eiland. Avondmaal en overnachting aan
boord in Aswan.
Ontscheping en transfer naar de luchthaven voor de binnenvlucht naar Caïro. Bij aankomst, onthaal en transfer naar hotel Marriott Mena House, gelegen aan de voet van de
piramiden. Vrij avondmaal en overnachting.

Dag 10 woensdag: Gizeh - Memphis - Sakarah

Na het ontbijt, bezoek aan het plateau van Gizeh met de piramiden van Cheops, Chefren,
Mykerinos en de sfinx (bezoek grafkamer inbegrepen). Middagmaal in een lokaal restaurant, gevolgd door een bezoek aan Memphis en Sakarah. Vrij avondmaal en overnachting
in het hotel.

Dag 11 donderdag: Caïro

Na het ontbijt, bezoek aan het Egyptisch museum. Middagmaal in een lokaal restaurant.
Bezoek aan de citadel en Mohamed Ali moskee, Koptische Wijk en Khan El Khalili bazaars.
Vrij avondmaal en overnachting in het hotel.

Dag 12 vrijdag: Caïro - Brussel

Praktisch

vanaf € 6.280

INDIVIDUELE RONDREIS

12 dagen/11 nachten - Prijs per persoon
Vertrek: elke maandag
Vertrek tussen
PRIJS		SINGLE SUPPL.
04/11/2019 en18/11/2019
€ 6.450		 € 2.340
02/12/2019 en 16/12/2019
€ 6.280		 € 2.340
30/12/2019
€ 7.680		 € 2.470
20/01/2020 en 27/01/2020
€ 6.280		 € 2.340
17/02/2020 en 24/02/2020
€ 6.350		 € 2.340
16/03/2020 en 23/03/2020
€ 6.350		 € 2.340
13/04/2020
€ 7.680		 € 2.470
01/05/2020-27/10/2020		prijzen
			en programma
			zie website			
• Minimum 2 deelnemers
Vaarschema met afreisdatum van de M/S Oberoi Zahra
- Luxor-Aswan:
05/11-19/11-03/12-17/12-31/12-21/01-28/01-18/02-25/0217/03-24/03-14/04.
- Aswan-Luxor: programma en prijzen zie website.
12/11-26/11-10/12-24/12-14/01-11/02-10/03-07/04.
Gids
- Franstalige of Engelstalige privé gids-egyptoloog in Caïro.
- Franstalige of Engelstalige gids-egyptoloog tijdens de cruise.
Inbegrepen
- Alle vluchten met EgyptAir.
- Alle luchthaventaksen.
- 1 overnachting in hotel Hilton Luxor 5* in een deluxe kamer
met Nijlzicht (kamer en ontbijt).
- 7 overnachtingen aan boord van de M/S Oberoi Zahra 5*
in een luxury kajuit (vol pension).
- 3 nachten in hotel Marriott Mena House Garden 5* in
een standaard kamer met piramidezicht (kamer en ontbijt).
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Middagmaal tijdens de excursies in Caïro.
- Documentatiepakket per kamer.
- De vermelde accommodatie of van gelijkwaardige
categorie.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies (zie pagina 2).
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro te betalen in euro cash bij aankomst
in Egypte.
- Fooien (+/- 75 euro per persoon).
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
Imagine more
- Tijdens de cruise sluit u aan bij een internationaal
gezelschap. Een Nederlandstalige privégids is mogelijk
mits supplement (op aanvraag).
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

Na het ontbijt, transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.
• Voor meer uitleg over de bezoeken zie www.imaginetravel.be.

EXTENSIE MOGELIJK IN LUXOR (P18-19)
EN AAN DE RODE ZEE ZIE PAGINA (P15).
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Praktisch

Caïro

vanaf € 1.725

INDIVIDUELE RONDREIS

8 dagen/7 nachten - Prijs per persoon
Afreis: elke zondag

Vertrek tussen
PRIJS		 SINGLE SUPPL.
03/11/2019-24/11/2019 € 1.765		
€ 385
01/12/2019-08/12/2019 € 1.725		
€ 385
15/12/2019-29/12/2019 € 2.225		
€ 410
05/01/2020-26/01/2020 € 1.725		
€ 385
02/02/2020-16/02/2020 € 1.765		
€ 385
23/02/2020
€ 1.960		
€ 385
01/03/2020-22/03/2020 € 1.779		
€ 385
29/03/2020
€ 2.040		
€ 410
05/04/2020-12/04/2020 € 2.225		
€ 410
19/04/2020
€ 1.820		
€ 385
26/04/2020
€ 1.765		
€ 385
03/05/2020-25/10/2020		 prijzen zie website			
• Minimum 2 deelnemers

Aswan
Amada
Abou Simbel

Wadi el-Seboua

Kasr Ibrin

Land van Nubië
8-daags programma met cruise op het Nassermeer.

Dag 1

zondag: Brussel - Caïro - Aswan

Dag 2

maandag: Aswan

Vlucht van Brussel naar Aswan, via Caïro. Bij aankomst, onthaal en transfer door de lokale
correspondent naar het hotel Basma 4*. Check-in en overnachting.
Ontbijt en transfer naar het cruiseschip M/S Nubian Sea 5*. Check-in voor de 5-daagse
cruise naar Abu Simbel. Middagmaal aan boord en vrije namiddag. Avondmaal gevolgd
door een Nubisch show. Overnachting.

Dag 3

dinsdag: Aswan - Wadi El Seboua

In de ochtend bezoek aan de Kalabsha tempel, Beit El Wali. Afvaart naar Wadi El Seboua
en middagmaal. Avondmaal en overnachting aan boord.

Dag 4

woensdag: Wadi El Seboua - Amada

Na het ontbijt, bezoek aan Wadi El Seboua, de tempel van Dakka en de tempel van Meharakka. Middagmaal aan boord tijdens het varen naar Amada. Bezoek aan de tempel van
Amada, de tempel van Derr en de tombe van Penout. Avondmaal en overnachting aan
boord te Amada.
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Dag 5

donderdag: Amada - Kasr Ibrim - Abu Simbel

Dag 6

vrijdag: Abu Simbel - Aswan

Dag 7

zaterdag: Aswan

Dag 8

zondag: Aswan - Caïro - Brussel

In de ochtend afvaart naar Kasr Ibrim. Ontbijt en bezichtiging van de citadel van Kasr
Ibrim. Dit wordt echter gedaan vanop het zonnedek van het schip. De toegang tot de site
is verboden. Afvaart naar Abu Simbel. Na het middagmaal, bezoek aan de tempels van
Abu Simbel. ‘s Avonds kunt u het klank- en lichtspel aan de tempels bijwonen. Avondmaal
en overnachting aan boord te Abu Simbel.

Gids
- Engelstalige gids-egyptoloog tijdens de cruise.
Franstalig en Nederlandstalig op aanvraag.
Inbegrepen
- Alle vluchten met EgyptAir.
- 1 nacht Basma hotel 4* in Aswan (kamer en ontbijt).
- 4 nachten cruise aan boord van de M/S Nubian Sea 5*
(volpension).
- 2 nachten Basma hotel 4* in Aswan (kamer en ontbijt).
- Alle excursies, transfers en inkomgelden.
- Documentatiepakket per kamer.
- De vermelde accommodatie of van gelijkwaardige
categorie.
Niet inbegrepen
- De optionele excursies (pagina 2).
- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Reis- en/of annulatieverzekering.
- Visumkosten: 25 euro cash te betalen in Egypte.
- Fooien (+/- 50 euro per persoon).
- Luchthaventaksverhoging of brandstoftoeslag.
Imagine more
- Tijdens de cruise sluit u aan bij een internationaal
gezelschap.
- De volgorde van de bezoeken kan veranderd worden,
de inhoud van het programma blijft behouden.

Na het ontbijt ontscheping en transfer overland naar Aswan. Bij aankomst in Aswan, onthaal en transfer naar het hotel Basma 4*. Check-in en overnachting.
Ontbijt en vrij verblijf.

DIT PROGRAMMA KUNNEN WE VOLLEDIG
NAAR UW WENSEN AANPASSEN.
DEZE REIS KAN OOK AANGEBODEN WORDEN
AAN BOORD VAN DE DAHABIYA SAI.

Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel, via Caïro.

www.imaginetravel.be

RODE ZEE HOTELS

1

STEIGENBERGER AL DAU BEACH HOTEL*****

Situering: op 5km van het centrum van Hurghada (gratis shuttle service) en onmiddellijk
aan het strand gelegen.
Kamers: alle kamers beschikken over badkamer (haardroger, bad, douche, badjas),
marmeren vloeren, individuele airco, telefoon, satelliet-tv (LCD), minibar (betalend), safe
(gratis), salon en balkon of terras.
Voorzieningen: hoofdrestaurant met terras (maaltijden in buffetvorm), restaurant aan
het strand, poolbar/restaurant met terras, specialiteitenrestaurant aan het golfterrein
met terras en zicht op de zee (betalend), Lobbybar, Ukumbi Café, pub en winkeltjes. Er is
ook een kinderspeeltuin, wasservice, roomservice en draadloos internet. Het hotel heeft
een zoetwaterzwembad (5.000m²) met rivier (500m), zonneterras, zoutwaterzwembad
met kinderbad, gratis ligzetels, parasols en handoekenservice aan het zwembad en het
strand. Gratis pingpong, gym, beachvolley en fietsen. Animatie overdag en ’s avonds+
miniclub (4-12 jaar). Betalend: tennis met verlichting, minigolf, biljart, golfterrein (9 holes,
par 3), thalassocentrum met verwarmd zoutwaterbed, sauna, massage en stoombad. Aan
het strand watersporten en duiken (betalend).
Prijzen op aanvraag.

2

HOTEL MÖVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA*****

Situering: op 30km van de luchthaven van Hurghada, 25km van het centrum van Hurghada en 1km van het centrum van El Gouna. Onmiddellijk gelegen aan een 2km lang
privé-zandstrand en lagunes.
Kamers: het hotel heeft 554 kamers en duplex familiekamers in verschillende bijgebouwen met 2 tot 4 verdiepingen. Hoofdgebouw met 2 verdiepingen. Elke kamer heeft
koffie- en theezetfaciliteiten, gratis safe, airconditionning, internetaansluiting (betalend),
telefoon, satelliet-tv, minibar (betalend),tegelvloer, balkon of terras en tuin- of lagunezicht en een badkamer met douche en haardroger.
Voorzieningen: ontbijt in buffetvorm, diner à la carte of in buffetvorm. Er zijn 3 à la carte
restaurants (mogelijkheid voor dieetkeuken op aanvraag), poolbar, strandservice Breeze
bar, ijssalon en roomservice (24u/24u). Hotelgasten mogen 3 maal tijdens een verblijf
van min. 7 nachten buitenshuis dineren in de deelnemende hotels in El Gouna. Verder
heeft het hotel een kapper, wasserij, draadloos internet in de lobby en de restaurants
en internethoek (betalend). Er is ook een wellness centrum Angsana Spa, 4 openluchtzwembaden (zoet water, waarvan 3 verwarmd volgens de weersomstandigheden).
Gratis ligstoelen, matrasjes, handdoeken en parasols aan het zwembad en strand. Gratis
aerobis, fitness, aquagym, beachvolley en petanque. Betalend: fietsen, Kajak/waterfietsen, squash (1 court), tafeltennis, tennis (2 courts, met verlichting), kameeltochtje, kitesurfen, snorkelen, windsurfen, massage, sauna, stoombad, jacuzzi, behandelingen in het
Wellness centrum. In de omgeving: duiken, karting, waterski, golf (18 holes) en paardrijden. Animatie overdag en ’s avonds. Voor de kinderen is er een miniclub (5-12 jaar),
3 afzonderlijke kinderzwembaden en een speeltuin.

3

THE OBEROI SAHL HASHEESH*****

Situering: op 25km van het centrum van Hurghada, onmiddellijk aan een privézandstrand gelegen. Het hotel heeft verschillende prijzen gewonnen: “World leading All Suite
hotel” in 2006 en 2007 en “Beste Resort aan de Rode Zee” in 2009. Kleine bungalows verspreid over het resort, geven dit hotel een exclusief karakter.
Suites: alle luxueuze suites (58m²) beschikken over badkamer (verzonken bad, aparte douche, badjassen, pantoffels, haardroger en toeletartikelen), verfijnd meubilair en
marmeren vloeren, salon, individuele airco, telefoon, satelliet-tv, dvd-speler, koffie- en
theefaciliteiten, minibar (betalend), safe (gratis) en terras. De superior deluxe suites(58m²)
zijn onmiddellijk aan het strand gelegen. De grand suite (125m²)heeft een gezellige patio
en privézwembad.
Voorzieningen: zoetwaterzwembad met zicht op zee, kinderbad en zonneterras.
Gratis ligzetels, parasols en handdoekenservice aan het zwembad en strand. Salon, bibliotheek, schoonheidsalon, shop en wasservice aanwezig. Verschillende restaurants o.a. het
hoofdrestaurant (à la carte, internationale keuken), Indisch à la carterestaurant (avondmaal), restaurant “The Pergola” aan het zwembad (snacks), loungebar en roomservice
(24/24u.). Gratis gebruik van de tennisterreinen, fitnesszaal, gym, sauna en stoombad.
Er is een miniclub (3-12 jaar). Betalend: healthcentrum “Oberoi Spa by Banyan Tree” met
massage en diverse behandelingen. Materiaal te huur om te duiken en te snorkelen.
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CAÏRO HOTELS

1

MARRIOTT MENA HOUSE*****

Situering: unieke ligging aan de voet van de piramiden, te midden van een idyllische
tuin.
Kamers: het hotel bestaat uit 2 delen: the Palace (momenteel gesloten wegens renovatie) en de gerenoveerde Garden Rooms: 401 standaardkamers in de bijgebouwde
vleugels in de tuin. Alle kamers hebben een gemeubeld balkon, airco, telefoon, satelliet-tv, minibar en een badkamer met haardroger, badjas & slippers en bad met douche.
Mits supplement zijn er ook kamer met piramidezicht.
Voorzieningen: tuin met zwembad, 9-hole golfterrein, tennisterreinen, mogelijkheid tot
paardrijden. Casino, business center, talrijke kleine winkeltjes, fitness, kapsalon,...
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Prijzen op aanvraag.

2

MERIDIEN PYRAMIDS*****

Situering: sublieme ligging met zicht op de Piramides van Gizeh (op wandelafstand:
±1,5 km). Op ±40 km van de luchthaven en ±15 km van het stadscentrum met het Egyptisch Museum.
Kamers: 641 kamers ruime, kamers ingericht met Egyptische en Europese invloeden
voorzien van badkamer (douche en/of bad, toilet, haardroger en toiletartikelen), zithoek,
minibar, televisie met satellietkanalen, kluis, telefoon en strijkvoorzieningen. De classickamers (±28m2) kijken uit over de stad en de premiumkamers (±26m2) bieden uitzicht
op het zwembad en/of de piramides. De ruime ingerichte suites (±73 m2) hebben uitzicht op de piramides en beschikken over een aparte zithoek.
Voorzieningen: ontbijtbuffet in het internationaal restaurant Latest Recipe (24/24
open), restaurant Gardenia met Egyptische en oosterse keuken en The Med restaurant
met mediterraans geïnspireerde gerechten. Libanese snackbar Citrus aan het zwembad,
bakkerij Harris en shishacafé. 24/24 roomservice. Er zijn ook twee buitenzwembaden met
zicht op de piramides. Spacomplex met sauna, massagebehandelingen (tegen betaling),
whirlpool, verwarmd binnenbad, jacuzzi en stoombad. Fitness met lesmogelijkheden
en coaching. Gratis WiFi in de gemeenschappelijke delen en betalend (±€5/dag) op de
kamer. 24-uursreceptie, valutawisselbureau, was- en strijkservice (tegen betaling). Businesscentrum met vergaderzaal aanwezig.

3

SOFITEL EL GEZIRAH*****

Situering: het hotel ligt op 2 km van het Egyptisch museum, 15km van de piramiden en
de sfinx en 19km van de luchthaven van Caïro. Zeer rustig gelegen in het centrum van
Caïro aan de oevers van de Nijl.
Kamers: de Franse interieurdesigner Pierre-Yves Rochon heeft het hotel in 2007 volledig
gerenoveerd. Het hotel beschikt over een totaal van 383 standaard kamers, 5 Royal suites,
35 junior suites en 10 panoramische suites. Elke kamer heeft een balkon met Nijlzicht,
airco, satelliet tv, radio, telefoon, minibar, safe en badkamer met haardroger.
Voorzieningen: het hotel heeft een business center, bank, casino, schoonheidsalon,
winkels, wasserij, medische service en krantendienst. Er is ook een volledig uitgerust
Spa-centrum met fitness, hammam, jacuzzi, massage, zwembad en solarium. Ruime
keuze uit 8 restaurants en bars: Buddha bar, Sud restaurant (Mediterraanse keuken),
Kebabgy restaurant (Oriëntaalse keuken en grill), Vendôme restaurant (Franse keuken),
Le Deck (drijvend restaurant en bar), Window on the Nile (lounge en terras), Café sud
(tea-room) en Sunny bar (poolbar).

CAÏRO EXCURSIES

Caïro compleet
Caïro klassiek
Dag 1: Plateau van Gizeh

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een halve dagexcursie. Transfer per privé-minibus naar
het plateau van Gizeh. Bezoek aan de piramiden van Cheops, Chefren,
Mykerinos (ingang grafkamer inbegrepen) en de sfinx. Terugkeer per privéminibus naar het hotel. Vrij middagmaal.

Dag 2: Egyptisch museum

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gids-egyptoloog voor een halve dagexcursie. Transfer per privé-minibus naar het
Egyptisch museum. Bezoek aan het Egyptisch museum dat ruim 100.000
voorwerpen omvat over 2 verdiepingen. Het hoogtepunt van dit bezoek is
de aparte zaal met de schat van Toutanchamon. Er is ook een mummiezaal
(toegangsticket hiervoor niet inbegrepen). Terugkeer per privé-minibus
naar het hotel. Vrij middagmaal.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 292
2-3 personen
€ 165
4-6 personen
€ 98
7-9 personen
€ 91
10-14 personen
€ 65
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.

Dag 1: Plateau van Gizeh - Memphis - Sakarah 		
Dashour

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een volle dagexcursie. Transfer per privé-minibus. Bezoek aan de wereldberoemde piramiden van Cheops, Chefren, Mycerinos
(inclusief een grafkamer) en de sfinx van Gizeh. Middagmaal inbegrepen
in een lokaal restaurant. Na het middagmaal, bezoek aan de albasten sfinx
en de Ramseskolos te Memphis en aan de trappenpiramide van koning
Djoser en de mastaba’s van zijn rijksgenoten in de necropool van Sakkarah.
Gevolgd door een bezoek aan het plateau van Dashour. Terugkeer per privé-minibus naar het hotel. Vrij avondmaal.

Dag 2: Egyptisch museum - Citadel - Mohamed
		
Ali Moskee - Koptische wijk - Khan El Khalili

Ontbijt en afspraak aan de receptie van het hotel met uw gids-egyptoloog
voor een volle dagexcursie aan Caïro. Transfer per privé-minibus. Bezoek
aan het Egyptisch museum, de citadel, de moskee van Mohamed Ali, rondrit door de Koptische wijk en de souks van Khan El Khalili. Middagmaal
inbegrepen in een lokaal restaurant. Terugkeer per privé-minibus naar het
hotel. Vrij avondmaal.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 545
2-3 personen
€ 330
4-6 personen
€ 220
7-9 personen
€ 215
10-14 personen
€ 193
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.

Alexandrië
Dagexcursie Alexandrië vanuit Caïro

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegypto-loog voor een volle dagexcursie naar Alexandrië. Transfer per
minibus. Bezoek aan het nationaal museum, de catacomben, het Romeins
theater, de pilaar van Pompeius, de tuinen van Montazah en de nieuwe
bibliotheek (inclusief perkamentenarchief ). Middagmaal inbegrepen
in een lokaal restaurant. Terugkeer naar het hotel per privé-minibus. Vrij
avondmaal.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 457
2-3 personen
€ 270
4-6 personen
€ 165
7-9 personen
€ 150
10-14 personen
€ 210
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.
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LUXOR HOTELS

1

SONESTA ST.-GEORGE*****

Situering: het hotel ligt in het centrum van Luxor, onmiddellijk aan de Nijl en op wandelafstand van de Luxor tempel.
Kamers: de 230 kamers zijn verdeeld over 6 verdiepingen en de meeste hebben een balkon met zijdelings zicht op de Nijl. De kamers zijn ruim en uitgerust met airco, telefoon,
satelliet-tv, radio, safe, minibar en badkamer met bad en haardroger.
Voorzieningen: het hotel beschikt over diverse restaurants en bars, waaronder een
Japanees Restaurant en een Engelse pub. Verder vindt u er nog verschillende winkeltjes,
fitnesscentrum, kapsalon en zeer groot zwembad, verwarmd in de winter.
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Prijzen op aanvraag.

2

JOLIE VILLE KINGS ISLAND LUXOR*****

Situering: op het idyllische krokodilleneiland, met het vaste land verbonden via een
brug en op 4 km afstand van het centrum van Luxor. Verschillende gebouwen, verspreid
in een grote tuin van 10 hectaren. Pluspunt zijn de gratis pendeldiensten naar het centrum van Luxor, zowel per boot als per minibus.
Kamers: de 647 kamers zijn verdeeld over 31 bungalows en bieden alle comfort: telefoon, minibar, safe, televisie, radio, airco, terras en badkamer met haardroger, badjas en
bad met douche.
Voorzieningen: de publieke ruimtes van het hotel werden in het voorjaar van 2005 gerenoveerd en het hotel beschikt over diverse restaurants en bars. Het grote zwembad
(verwarmd in de winter) en het zonneterras met ligstoelen bevinden zich te midden
een prachtige tuin. Voor de sportieveling: voetbal, volleybal, tafeltennis, jogging-baan,...
Andere activiteiten als tennis, fietsenverhuur en paardrijden zijn eveneens mogelijk mits
betaling. Zeer kindvriendelijk met mini-zoo, speeltuin, aangepaste activiteiten (sommige
tegen betaling) en kinderbad!

3

SOFITEL OLD WINTER PALACE*****

Situering: gelegen in het centrum van Luxor, aan de oevers van de Nijl, op wandelafstand van de tempel van Luxor.
Kamers: de 104 kamers, waaronder 8 suites, hebben zicht op tuin of Nijl. Ze zijn allen
ingericht met airco, telefoon, minibar, televisie en badkamer. De standaard kamers vallen
wat klein uit, en daarom raden wij u dan ook de executive of deluxe kamers aan.
Voorzieningen: de pracht en praal die het hotel uitademt, vindt u terug in de Victorian
Lounge, de Royal Pianobar en de bibliotheek. De botanische tuin beschikt over een (verwarmd) zwembad, tennisterreinen en een squash- en volleybalterrein. Diverse bars en
hotels in het ganse complex.

LUXOR EXCURSIES

Luxor klassiek
Dag 1: Necropolis van Thebe

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een halve dagexcursie. Transfer per privéminibus. Bezoek aan de
kolossen van Memnon, gevolgd door een bezoek aan de Vallei Der Koningen en Koninginnen. Dit is de collectieve begraafplaats van farao’s uit het
Nieuwe Rijk. Daarna bezoek aan de tempel van Hatsjepsoet gebouwd in
Deir El-Bahri. Na de bezoeken, terugkeer naar het hotel. Vrij middagmaal.

Dag 2: Tempels van Karnak en Luxor

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een halve dagexcursie. Transfer per privéminibus. Bezoek aan de
tempel van Karnak. De blikvanger is de grote zuilenzaal of hypostyle zaal
in het tempelcomplex van Amon. De zaal telde maar liefst 134 zuilen die
+/- 15m hoog zijn. Hierna een bezoek aan de tempel van Luxor. Deze
tempel is gelegen in het centrum van Luxor (het vroegere Thebe). Hij was
gewijd aan Amon, Moet en Chonsoe. Deze tempel was een soort bijgebouw van het complex van Karnak en was verbonden met elkaar door
een sfinxenlaan. Na het bezoek, terugkeer naar het hotel. Vrij middagmaal.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 358
2-3 personen
€ 225
4-6 personen
€ 165
7-9 personen
€ 154
10-14 personen
€ 143
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.

Luxor compleet

Luxor en omgeving

Dag 1: Luxor museum - mummificatiemuseum

Dag 1: Abydos en Denderah

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een halve dagexcursie. Bezoek aan het mummificatiemuseum
waar er uitleg wordt gegeven over het mummificatieproces. Het museum toont diverse mummies. Ook zijn er mummies van rammen, katten,
krokodillen en bavianen. Hierna bezoek aan het Luxor museum. Het
museum is in 1975 geopend en toont beeldhouwwerk, architectonische
objecten en voorwerpen uit het Midden- en Nieuwe Rijk, afkomstig uit de
tempels en graven van Thebe. Na het bezoek, terugkeer naar het hotel. Vrij
middagmaal.

Dag 2: Graven der Nobelen - Medinet Habu 		
Deir El Medina

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een halve dagexcursie. Bezoek aan de Vallei der Nobelen met
graven van hoge ambtenaren uit Thebe. Hierna een bezoek aan Medinet
Habu. Ramses III bouwde zijn dodentempel in Medina Habu. De blikvanger is de tempel van Ramses III. Hierna bezoek aan Deir El-Medina of het
kunstenaarsdorp. Dit dorp bestaande uit kleine bakstenen huisjes werd
speciaal voor de ambachtslieden, arbeiders en hun gezinnen gebouwd
die aan de graftomben werkten: metselaars, beeldhouwers, graveurs,
schilders, steenhouwers,... Terugkeer naar het hotel. Vrij middagmaal.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 297
2-3 personen
€ 187
4-6 personen
€ 143
7-9 personen
€ 132
10-14 personen
€ 121
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een dagexcursie naar Abydos en Denderah. Bezoek aan de goed
bewaarde tempel van Seti in Abydos, Deze tempel is opgetrokken uit witte
kalksteen en de klassieke reliëfs vormen een hoogtepunt in de Egyptische
kunst. Daarna richting Denderah voor een bezoek aan de tempel gewijd
aan Hathor. Hier ziet u het reliëf van de Dierenriem van Dandara, een
afbeelding van de hemel met de twaalf tekens van de dierenriem (kopie,
origineel in het Louvre).Middagmaal inbegrepen. Terugkeer naar het hotel.

Dag 2: Esna en Edfu

Na het ontbijt, afspraak aan de receptie van het hotel met uw gidsegyptoloog voor een dagexcursie naar Esna en Edfu. Rit naar Esna en bezoek aan
de tempel van Esna. De kleine tempel van Esna staat in een kom in het
midden van het dorp. Er rest alleen nog een hypostylezaal van de tempel
die Ptolemaeus VI begon te bouwen en die keizer Vespasianus voltooide.
Het is een fraaie voorbeeld van Grieks-Romeinse architectuur. Middagmaal
tijdens de rit naar Edfu. Bezoek aan de Horus tempel in Edfu. Dit is één
van de best bewaarde van Egypte en de bouw van de tempel duurde
+/-30 jaar. De god Horus, voorgesteld als een valk of een mens met
valkenkop, werd hier in zijn hemelse vorm vereerd. Terugkeer naar het
hotel.

PRIJZEN

Prijs per persoon op basis van:
1 persoon
€ 676
2-3 personen
€ 363
4-6 personen
€ 237
7-9 personen
€ 182
10-14 personen
€ 174
• Keuze tussen een Engelstalige of Franstalige gids-egyptoloog.
• Supplement Nederlandstalige gids-egyptoloog: 20 euro per dag.
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ALGEMENE EN BIJZONDERE REISVOORWAARDEN
3) AANVRAAG REIS OP MAAT
ImagineTravel werkt graag een reis op maat uit. Na het akkoord van de reiziger en ondertekening van de bestelbon wordt het voorschot betaald. De volledige overeenkomst gaat
pas in na bevestiging van ImagineTravel.
4) PRIJS VAN DE REIS
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor het programma en de prijs aan te passen bij
kennelijke, duidelijke materiële vergissingen. ImagineTravel behoudt zich steeds het recht
voor om prijzen te wijzigen.
b/ In de brochure en in de offerte op maat wordt telkens duidelijk beschreven wat inbegrepen en niet inbegrepen is in de prijs van de reis.
c/ De prijzen in deze brochure zijn berekend volgens de wisselkoersen op 27 juni 2019.
5) BETALING VAN DE REISSOM
a/ De reiziger betaalt bij het ondertekenen van het contract 30% van de totale som als voorschot op de reis met een minimum van 300€. Bij onmiddellijke uitgifte van de vliegtuigtickets kan dit voorschot verhoogd worden met de totale prijs van de tickets.
b/ De reiziger betaalt het saldo van de reis 35 dagen voor vertrek.
c/ Bij boeking minder dan 36 dagen vertrek wordt meteen het volledige bedrag van de reis
betaald.
6) OVERDRAAGBAARHEID VAN DE REIS
a/ Alle kosten die voortvloeien uit het doorgeven van de reis aan andere personen worden
integraal doorgerekend aan de reiziger.
b/ ImagineTravel doet steeds al het mogelijke om een reis over te dragen maar maakt voorbehoud indien dit niet kan gerealiseerd worden ondanks alle inspanning (bv indien vluchten volledig vol zitten en wachtlijsten hebben).
7) WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
De reiziger heeft het recht om, na bevestiging van de reis, nog wijzigingen aan te brengen, deze moeten schriftelijk overgemaakt worden en alle kosten die hieruit voortvloeien
worden door ImagineTravel aan de reiziger voorgesteld. Na goedkeuring van de reiziger zal
ImagineTravel alle nodige inspanningen leveren om de gevraagde aanpassingen uit te voeren.
Wijzigingskosten voor vluchten (andere dagen, andere maatschappij,...) bedragen meestal
100%.
ImagineTravel onderschrijft de Algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie
reizen. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de geschillencommissie
reizen en op de website van ImagineTravel (www.imaginetravel.be).
BIJZONDERE REISVOORWAARDEN IMAGINETRAVEL VOOR PAKKETREIZEN
1) AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a/ Alle aanbiedingen, promoties, programma’s,... zijn ter goeder trouw opgemaakt, telkens
op basis van de gegevens op dat moment beschikbaar en zijn niet bindend. Geafficheerde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten, kamertypes,...
In sommige gevallen kan ImagineTravel genoodzaakt zijn een bepaald aanbod te schrappen of te wijzigen. ImagineTravel zal steeds een alternatief aanbieden. Het programma,
uren, prijzen,... worden bij boeking meegegeven.
b/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om materiële vergissingen te verbeteren die
voorkomen in de precontractuele informatie en/of het contract.
c/ De klant aanvaardt dat ImagineTravel wijzigingen kan doorvoeren aan de pakketreisovereenkomst.
2) INFORMATIE DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijk informatie,
die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan de organisator, zoals fysieke gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, noodzakelijke informatie voor het aanvragen
van een eventueel visum, exacte leeftijd van kinderen op het ogenblik van de reis,...
b/ De reiziger heeft de verplichting kennis te nemen over de bestemmingen (klimatologische omstandigheden, lokale gebruiken en gewoonten,...).
c/ De reiziger moet bij reservatie essentiële voorwaarden en bijzondere wensen specifiek
vermelden aan de reisorganisator.
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8) WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
a/ ImagineTravel behoudt zich het recht voor om bepalingen aan de pakketreisovereenkomst te wijzigen.
b/ Afhankelijk van de lokale omstandigheden (toestand van de wegen, weersomstandigheden,...) zal ImagineTravel steeds het nodige doen om het programma in de mate van
het mogelijke uit te voeren en de voorziene excursies en bezoeken te laten doorgaan.
De volgorde van de bezoeken kan steeds wijzigen (bv om grote hitte te vermijden, om
onvoorziene drukte te ontlopen,...).
9) OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
a/ De reiziger kan ten allen tijde de overeenkomst opzeggen mits betaling van een opzegvergoeding als volgt bepaald:
- Tot 3 maanden voor vertrek 10% van de totale kostprijs.
- Tot 45 dagen voor vertrek 30% van de totale kostprijs.
- Tot 30 dagen voor vertrek 50% van de totale kostprijs.
- Tot 8 dagen voor vertrek 75% van de totale kostprijs.
- Van 7 dagen tot vertrekdatum 100% van de totale kostprijs.
Annulatiekosten van vliegtickets bedragen steeds 100% van zodra deze tickets zijn uitgegeven.
Eventueel afgesloten reisverzekeringen zijn nooit terugbetaalbaar.
b/ De opzegging van de overeenkomst moet steeds schriftelijk aan de organisator overgemaakt worden.

10) OPZEGGING DOOR DE ORGANISATOR
ImagineTravel behoudt zich het recht voor om groepsreizen, waarbij het minimum aantal
deelnemers van 15 reizigers niet is bereikt, ten laatste 25 dagen voor vertrek te annuleren.
11) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
ImagineTravel is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de reis. De aansprakelijkheid
is beperkt tot maximum 3 maal de reissom, behalve voor persoonlijk letsel.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.
12) KLACHTENREGELING
a/ Tijdens de reis.
Elke klacht of tekortkoming dient zonder onnodige vertraging gemeld te worden ter
plaatse in het hotel of aan het lokaal agentschap (noodnummers worden steeds op reisdocumenten meegegeven).
Bij schriftelijke melding van een klacht aan de doorverkoper dient ook steeds een kopie
aan de organisator gestuurd te worden (info@imaginetravel.be).
Laattijdige melding zal de begroting van een eventuele vergoeding beperken.
b/ Na de reis.
Indien de reiziger ondanks bovenstaande nog een klacht wil doorsturen naar de organisator kan dit binnen de 30 dagen na het einde van de reis aan de doorverkoper met de
organisator in kopie (info@imaginetravel.be).
c/ Bij eventuele geschillen is enkel de geschillencommissie reizen of de rechtbank van
Brugge bevoegd.
13) VLUCHTEN
Indien de reiziger vluchten via ImagineTravel heeft geboekt:
- De gecommuniceerde vluchturen zijn steeds onder voorbehoud van wijziging.
- De reiziger is verplicht zich op tijd aan te melden aan de incheckbalie, d.w.z. voor
		 Europese vluchten minimum 2u voor vertrek, voor andere vluchten 3u voor vertrek.
- Bij verlies of beschadiging van bagage dient de reiziger zelf een verklaring af te leggen
		 op de luchthaven van aankomst aan de lost and found balie.
14) VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN
ImagineTravel is volgens de wettelijke voorwaarden verzekerd tegen financieel onvermogen
bij het Garantiefonds, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
15) GDPR
a/ ImagineTravel houdt zich aan de wettelijke verplichtingen op de wet op de privacy
(GDPR).
b/ De organisator is verplicht om de PNR-gegevens over te maken aan de P.I.E.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR EEN ENKELVOUDIGE REISDIENST
Bovenstaande voorwaarden zijn ook geldig voor de enkelvoudige reisdiensten met uitzondering van artikel 11, dit wordt vervangen door volgende artikel:
AANSPRAKELIJKHEID
ImagineTravel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst indien
de reiziger niet het volledige arrangement bij ImagineTravel boekt. Iedere dienstverlener van
de reisdienst is persoonlijk aansprakelijk voor zijn eigen reisdienst.
Excursies die ter plaatse geboekt worden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van
ImagineTravel.

