
Nieuw programma **** Overnachten

17/11 Do Aankomst hurghada/ cairo/luxor Hurg|Cai|Lxr?* € 70,00

18/11 vr Transfer of ochtend relaxen luxor Luxor € 0,00

Middag luxor graf queen Nefertari en Hatsepsut tempel € 135,00

19/11 za   kleine, rustige tombes van de nobelen met mooie Luxor € 85,00

schilderingen & een kleine voor grote publiek verscholen 

Hathor & Maat tempel waarin we mediteren.

20/11 zo grote Dendera Hathor tempel en  osiris tempel in Abydos Luxor € 100,00

€ 35,00

 21/11 ma Medinet Habu tempel luxor, onbekende parel Luxor € 35,00

stads winkeltour € 30,00

Indien mogelijk middag+avond varen dahabiya + luxe diner € 35,00

anders tochtje motorbootje op de Nijl+ luxe diner wal

optionele excursie Vallei der koningen** extra tombes***

22/11 di Karnak tempel en avond luxor tempel Luxor € 30,00

€ 35,00

23/11 woe atransfer auto aswan via edfu grote Horus tempel Isis tempel lodge € 90,00

zeiltocht felucca € 80,00

24/11 do Isis tempel en verborgen kleine parel tempel van kalabsja hotel Aswan € 45,00

€ 65,00

25/11 vr woestijntocht naar Abu Simbel tempel optioneel hotel Aswan

of bezoek nubisch dorp (inbegrepen, meerprijs Abu € 35,00

Simbel is 70 euro) € 65,00

26/11 za transfer ASW- cairo per vliegtuig, 

optioneel einde reis 10 dagen, prijs: € 1.570,00

€ 50,00

of anders bezoek museum en piramide plus sfinx Cairo € 50,00

27/11 zo Dahsur en nieuwe grand museum indien open, Cairo € 140,00

anders Sakkara in de middag

€ 1.210,00

28/11 ma vlucht naar amsterdam, einde reis 12 dagen Thuis € 625,00

Totaal Nieuwsbrief lezers prijs € 1.835,00

Totaal prijs zonder korting:  €2.446,-

Inbegrepen zijn alle overnachtingen, entree's, privé vervoer, meditatieprogramma

niet inbegrepen zijn vluchten (ongeveer 600 euro), optionele excursies, eten en fooien

* Afhankelijk van vluchtschema ivm beste prijs  vlucht

** Optionele excursies zijn tegen meerprijs 30 euro
***alle mooi versierde tombes bij Vallei der Koningen hebben een meerprijs,

per tombe /combi zijn dit wisselende bedragen varierend van 10-60 euro

**** het dag tot dag programma kan onderling soms verwisseld worden, de inhoud blijft gelijk. 
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entree + bus + hotel
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