
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Heenreis via Caïro naar Aswan, transfer naar hotel 
Mövenpick,logies/ontbijt. 

2. Aswan, inscheping en bezoek aan stuwdam en de tempel van Filae. 
3. Aswan, optionele excursie naar tempels van Aboe Simbel. 
4. Aswan, bezoek aan tempel van Kom Ombo en feloektocht naar de 

botanische tuin op eiland Kitchener. Cocktail-party op Mango eiland. 
5. Edfoe, cruise to relax. In Edfoe bezoek aan de tempel. 
6. Luxor, cruise op de Nijl. Bezoek tempel van Karnak en museum in 

Luxor. 
7. Luxor, bezoek aan Thebe: Koningenvallei de tempel van Medinet 

Haboe en stop voor kolossen van Memnon. Denderah, bezoek aan de 
tempel en afscheidsreceptie. 

8 Luxor, bezoek aan Thebe, de vallei der Edelen, tempel van koningin 
Hatsjepsoet in Deir El Bahari en Deir el Medina, dorp van de 
piramidenbouwers.   In Luxor bezoek aan de tempel. 

9 Ontscheping na ontbijt, transfer en vliegreis naar Caïro. Transfer naar 
hotel Marriott Mena House, logies/ontbijt. 

10 Caïro, bezoek aan museum, plateau Gizeh voor piramiden en sfinx. 
Lunch inbegrepen. 

11 Na ontbijt, transfer naar luchthaven, vliegreis naar Brussel. 
 
 

Vliegreis van Brussel naar Caïro – hotelverblijf in Caïro  

vliegreis van Caïro naar Aswan  – retour vliegreis van Luxor naar Caïro  

hotelverblijf en programma in Caïro en retour naar Brussel – transfers  

cruise volgens vaarschema – accommodatie in de geboekte categorie  

bezoeken (kleine groepjes) en entreegelden volgens de beschrijving  

Engels- of Franstalige gids - volpension aan boord van het schip 

Type Buitenkajuit    Seizoen C Seizoen D 
Luxe 2-persoons    € 5.377,- €   6.422,- 
Luxe 1-persoons    € 7.818,- €   9.350,- 
Suite 2-persoons, terras en bubbelbad € 9.632,- € 11.556,- 

 

Vertrekdata 2020         Seizoen 
Nov. 4,11*,18,25* C 
Dec.. 2,9*,16  C 
Dec. 23*,30  D 
Op data met * wordt de route 
in omgekeerde richting 
uitgevoerd.   

11 dagen luxe Nijlcruise – ms Oberoi Zahra 

in grote luxe naar Luxor 

 

 

Met slechts 27 kajuiten is er 
genoeg ruimte om alle gasten 
te verwennen. Ruime kamers 
en badkamers in de stijl van 
een designhotel. Gym, Spa,  
cinema, kapper. Extra groot 
zonnedek met zwembad. 
Zonder twijfel de meest luxe 
manier van cruisen op de Nijl. 

 

 
 

 

 

 
03/313 77 61 

info@rivercruises.be 

 


