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Et spændende tilbageblik til civilisationens oprindelse
Den gamle egyptiske kultur med pyramider, templer og grave vil altid fascinere os. At rejse tilbage til en tid, da forbindelsen 
mellem himmel og jord var selvfølgelig og stærk, og hvor faraonernes liv var styret af gudernes behov og tilbedelsen af dem, 
det vil til enhver tid tiltale os, og Stjernegaard har arrangeret rejser hertil i mere end 30 år.

Denne rundrejse begynder med to nætter i Cairo og besøg ved bl.a. pyramiderne i Giza, som man skal se mindst en gang i livet. 
Vi besøger også Det Egyptiske Museum med Tut Ankh Amons gravskat, som ganske enkelt er en enestående oplevelse, og ser 
et par eksempler på smukke islamiske moskeer, inden vi prøver vores handelstalent af i byens kringlede basar.

Herefter går turen sydpå til Luxor, hvor vi har en tredjedel af verdens oldtidsmonumenter inden for rækkevidde, og her venter 
krydstogtskibet på os. At sejle på Nilen er som at sejle på evighedens fl od. Det er som om solens evige vandren gennem årtusinders 
liv er mejslet ind i luften, jorden, palmerne og i vandet. En helt speciel oplevelse, som ikke kan forklares. Den skal opleves.

De næste syv dage skal vi opleve højdepunkterne langs Nilen: Kongernes Dal, Dronning Hatshepsuts tempel, Aswan-
dæmningen, Philae-templet og meget, meget mere. Der bliver også mulighed for en ekstra udfl ugt til Ramses II's helt enestå-
ende templer i Abu Simbel ved den smukke Nassersø. Ind i mellem de store oplevelser slapper vi af på det 5-stjernede skib, 
mens Nilens landskab og egyptisk hverdagsliv glider stille forbi.

Vi har lavet en udfl ugtspakke med 7 spændende udfl ugter, som vi varmt anbefaler jer at tilkøbe. Her får I fornøjelsen af 
vores meget kompetente rejseledere, som formidler deres enorme viden om landets historie med stor entusiasme. De for-
tæller også om nutidens Egypten og hverdagen i det meget komplekse og kontrastfyldte land. Tag med os til Egypten og få 
oplevelser for livet! 

Vi ønsker jer en rigtig god rejse!

Asger Domino, adm. direktør
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser

Egypten - Nefer Nefer
Rundrejse med dansk rejseleder - 10 dage

  

NEFER-
HIEROGLYFFEN

Nefer er navnet på den 
egyptiske hieroglyf, som 
betyder ’god’, ’behagelig’, 
’smuk’ – og det er nøj-
agtigt, hvad denne rejse 
er! God, gennemarbejdet 
og forfi net gennem 30 
år, behagelig, fordi vi bor 
på 4-stjernet hotel i Cairo 
og på 5-stjernet skib på 
Nilen og smuk, fordi vi 
oplever Egyptens fasci-
nerende kultur og historie 
gennem 6.000 år. 
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EGYPTEN

Cairo

Aswan

Luxor
Edfu

   
  

Ruten og nogle af højdepunkterne:
  
 
Dag 1. København - Cairo. Fly til Cairo, hvor I møder den danske 

 rejseleder, som leder jer sikkert igennem opholdet i Cairo.  

 Tjek-ind på hotellet tæt ved Giza-pyramiderne.

Dag 2. Cairo. Sakkara: Djosers trinpyramide, Tetis lille pyramide  

 og en embedsmandsgrav. Det genåbnede Serapeum med de  

 hellige apistyres gravkompleks, og Imhotep-museet. Frokost er  

 inkluderet. Giza: pyramideområdet inklusive bådmuseet og  

 den store Sphinx.

Dag 3. Cairo - Luxor. Besøg på Det Egyptiske Museum og Citadellet  

 med den kendte Mohamed Ali-moske og en ældre, typisk  

 egyptisk moske. Fly til Luxor og tjek-ind på Nilkrydstogtskibet.

Dag 4. Luxor - Edfu. På Vestbredden ser vi Memnon-kolosserne,  

 Dronning Hatshepsuts tempel, Kongernes Dal, Howard Carters  

 Museum og et alabastværksted.

Dag 5. Edfu - Aswan. En dag på floden. I løbet af dagen besøger  

 vi templerne i Edfu og har tid på egen hånd i Kom Ombo.

Dag 6. Aswan. Vi ser granitbruddet med den ufuldendte obelisk,  

 Aswan-dæmningen og Philae-templet. Sejltur i felucca-båd  

 og besøg i den botaniske have.

Dag 7. Aswan. Mulighed for at opleve Ramses II’s utrolige klippe- 

 templer i Abu Simbel. Turen er et tilkøb og kan købes hos  

 rejselederen.

Dag 8. Aswan - Edfu. En rolig sejldag med besøg i Kom Ombo- 

 templet og ankomst til Edfu.

Dag 9. Edfu - Luxor. Vi oplever templet i Esna og kører med bus  

 til Luxor, hvor vi oplever Karnak-tempelkomplekset med Open  

 Air Museum og Luxor-templet. Om aftenen kan man opleve  

 lyd- og lysshowet i Karnak, som kan tilkøbes hos rejselederen.

Dag 10. Luxor - København. Tidlig tjek-ud og morgenmad.  

 Afgang til lufthavnen og hjemrejse over Cairo og videre til  

 København.

2 nætter Cairo  
- 7 nætter Nilkrydstogt

  Hvorfor vælge 
  denne rejse?
•  Oplev mere end 5.000 års historie
•  Cairo: spændende historie og nutid
•  Komfortabelt 5-stjernet krydstogt på Nilen
•  Små grupper, 15-24 deltagere
•  Vi har 30 års erfaring i Egypten
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CAIRO – ET KÆRLIGT KAOS

Officielt bor der 22 millioner mennesker i Cairo, og 
man får hurtigt fornemmelsen af, at alle mand er  
på gaden samtidig – og at alle føler sig kaldet til 
at trykke hornet i bund ved det mindste ophold 
i trafikken. På ethvert hjørne står en sælger, der 
har noget til salg, som han mener, du ikke kan 
undvære… Cairo er kaos, men et særdeles spæn-
dende et, og emsige sælgere kan afvæbnes med 
et smil.

Byen har seværdigheder i særklasse – glæd jer til en 
stille stund i Mohammed Ali-moskeen, det fabel-
agtige Egyptiske Museum og livet i byens fantas- 
tiske basar.
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Giza er for længst vokset sammen med Cairo, men alligevel åbner landet sig op ved de store pyramider. Keopspyramiden, som blev bygget  2560 f.Kr., er den 
ældste af dem, og det eneste tilbageværende af verdens syv oprindelige vidundere. Foran pyramiden ligger den store Sfinx med sine enorme poter.

Dag 1. Danmark - Cairo
Vi flyver med Egypt Air og ved ankomsten bli-

ver vi mødt af vores lokale agent, der sørger 

for, at vi kommer vel igennem immigration 

med køb af visum og paskontrol. Vores rejse-

leder møder os i ankomsthallen, hvis han eller 

hun ikke er rejst med fra København.

Lufthavnen ligger øst for byen, og turen går 

nu mod vest til vores førsteklasses hotel 

i Giza, der ligger tæt ved byens og landets 

vartegn, de knejsende pyramider. Vores rejse-

leder sørger for indtjekning og informationer 

om dagene i Cairo.

Dag 2. Cairo, pyramiderne 
ved Sakkara og Giza
Her starter den rejse, der i den kommende 

uge bringer os gennem flere tusinde 

års historie. Vi begynder i historisk kor-

rekt rækkefølge i Det Gamle Rige med 

pyramider og grave i Sakkara og Giza. Et  

utal af grave findes i området i Sakkara syd 

for Cairo. 

Efter at have studeret Djosers pyramide-

kompleks vandrer vi til Unas´ pyramide. Den 

er desværre lukket, men vi skal vandre et 

stykke ad den processionsvej, som dannede 

rammen om Farao Unas´ sidste rejse, inden 

han blev stedt til hvile i gravkammeret i 

pyramiden.

Derefter kører vi få minutter til den del af det 

store område, hvor Tetis-pyramiden ligger. 

Den kan vi normalt besøge, og den er nogen-

lunde let tilgængelig. Her er nogle af de tid-

ligste pyramidetekster på væggene.

Vi skal se en såkaldt mastabagrav og også 

Serapeum, der er det store underjordiske 

gravkompleks, hvor apis-tyrenes gravkamre 

findes. Anlægget, der tidligere har rummet de 

mumificerede hellige tyre, er 

i 2013 blevet genåbnet efter 

en længerevarende restau-

rering og sikring. Som af- 

slutning besøger vi Imhotep-

museet.

Der findes interessante skit-

ser over området, kakler fra 

Djosers gravkammer under 

pyramiden samt en mumie. På 

Det Egyptiske Museum, som vi 

besøger på dag 3, er der mange mumier, men 

det kræver en ekstrabillet at besøge dem - her 

er det kvit og frit, så det benytter vi os af.

Vi spiser en lokal frokost i Sakkara-området, 

som er inkluderet i prisen (dog ikke drikkevarer).

På Giza-plateauet ligger Keops-, Khefren- og 

Mykerinos-pyramiderne. Keopspyramiden er 

146 meter høj og den største af de tre, og 

den er samtidig en af Oldtidens 7 undervær-

ker, og det eneste, som stadig findes. Pyrami-

derne er bygget af store blokke af kalksten, 

og man mener, at man placerede blokkene fra 

ramper bygget til lejligheden, men herudover 

diskuterer man stadig, hvordan man på den 

tid kunne konstruere så store bygninger.  

Vi besøger også det bådmuseum, der er 

lige ved siden af Keops-pyramiden. Der er 

en af Keops´ såkaldte sol-

både udstillet. Et fantastisk 

stykke tømrerarbejde, der er 

4500 år gammelt. Neden for 

det høje plateau med de tre 

pyramider ligger den store 

Sfinx. Ved dens enorme poter 

afslutter vi besøget i Giza.

På vejen tilbage til hotel-

let besøger vi et papyrus-

galleri. Her ser vi, hvordan 

fremstillingen af papyrus fandt sted. Der er 

mulighed for at beundre de mange motiver 

og symboler fra det gamle Egypten og for 

at handle. Vi er tilbage på hotellet ved fem-

seks-tiden. 

Dag 3. Cairo, Det Egyptiske Museum,  
Mohamed Ali-moskeen og ombord på skibet
Vi skal ind til Cairo i retning mod lufthav-

nen, hvorfra vi sidst på dagen skal flyve til 

Egypten - Nefer Nefer
10 dage 

Vi skal se en såkaldt 
mastabagrav og også 
Serapeum, der er det 
store underjordiske 
gravkompleks
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OPLEVELSER OMKRING LUXOR

Man overvældes af det enorme udbud af seværdig- 
heder på denne rejse. Tæt på Luxor skal vi bl.a. besøge 
Dronning Hatshepsuts tempel - hun var en af det gamle 
Egyptens få kvindelige faraoner, og på templet kan vi 
se relieffer med højdepunkter fra hendes regeringstid. 
Herudover besøger vi de enorme Memnon-kolosser, 
der overlevede et stort jordskælv i år 27 f.Kr. 

I Kongernes Dal på Nilens vestbred over for Luxor blev 
kongerne fra det 18.-20. dynasti (1550-1070 f.Kr) 
begravet, og vi kigger indenfor i nogle af de smukt 
dekorerede gravkamre.
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Luxor. Derfor tjekker vi ud og tager kuffer-

terne med. Men inden vi forlader Cairo, skal 

vi naturligvis besøge Det Egyptiske Museum, 

der ligger  i udkanten af Tahrirpladsen i det 

centrale Cairo, og som bl.a. udstiller Tut Ankh 

Amon-samlingen. 

Dagen bringer også 

et besøg i den nyere 

del af landets historie 

nemlig på Citadel-

let, hvor vi ser den 

berømte Mohamed 

Ali-moske bygget 

efter tyrkisk forbillede 

og en ældre moske i 

typisk lokal stil. Fro-

kosten er inkluderet 

i dag.

Vi kører mod lufthavnen sidst på dagen og 

har en times flyrejse til Luxor foran os. Ved 

ankomst kører vi til vores krydstogtsskib, som 

lægger til kaj ca. 30 minutters kørsel fra luft-

havnen. Ombord venter en sen aftensmad.

Vi får vores gode kahytter, alle med store vin-

duespartier og faciliteter, som kan forventes 

af et førsteklasses krydstogtskib. Glæd jer 

til syv oplevelsesrige dage på Nilen. Under 

krydstogtet er der helpension - drikkevarer 

står I dog selv for.

Dag 4. Luxor - Esna, Hatshepsuts tempel,  
Kongernes Dal og Memnon-kolosserne

Skibet lægger til kaj i Luxor indtil efter fro-

kost, og efter en tidlig morgenmad kører 

vi mod vest til de thebanske bjerge. Mor-

genens lys fra solopgangen lyser direkte 

på Hatshepsuts dødetempel, hvor 

reliefferne derfor fremstår med 

ekstra "kant", når vi besøger ste-

det tidligt på dagen.

Bag bjerget ved Hatshepsuts tem-

pel ligger Kongernes Dal og her på 

den vestlige side af den livgivende 

Nil, på solnedgangens og dødens 

side, overgik de gamle egyptere 

sig selv. Fantastiske dødetempler, 

imponerende pyramider og klippe-

grave fortæller om den selvfølgelige 

tro på et liv efter døden.

Vores rejseleder sørger for at vælge de tre mest 

spændende grave, og der vil være fortælling og 

forklaring ved gravenes indgange, inden der bli-

ver tid til på egen hånd at gå på opdagelse i de 

mystiske og imponerende klippegrave.

Howard Carter er kendt som ham, der fandt 

Tut Ankh Amons grav. Tæt på den smalle 

bjergkløft, der danner rammen om den lange 

og tidligere så besværlige vej ind til dalen, lig-

ger det hus, hvor han boede og arbejdede. 

I dag er det åbnet som museum. Det besøger 

vi og afslutter besøget i området på et lille 

værksted, hvor der er en præsentation af den 

meget anvendte calcitsten, alabast, og andre 

karakteristiske stenarter.

På turen tilbage til krydstogtskibet passerer 

vi de to store og mægtige Memnon-kolosser. 

Efter et kort besøg der går turen tilbage til 

skibet, hvor der er frokost. Siden er der afsej-

ling mod syd, til Edfu, hvor skibet lægger til 

kaj for natten. 

Dag 5. Esna - Aswan, Edfu-templer 
og tid i Kom Ombo
Vi starter dagen med en udflugt til temp-

let i Edfu. Templet er meget velbevaret, og  

vi har en enestående mulighed for et reelt kig 

ind i templernes anatomi og udsmykning. Her 

kan vi lettere end mange andre steder danne 

os et levende billede af livet i templerne.

Tilbage på skibet kan vi nyde det afvekslende 

landskab, der langsomt glider forbi, mens vi 

komfortabelt sidder eller ligger på soldæk-

ket. Livet på bredden optræder som en idyl-

lisk ramme, der de fleste steder ligner for-

fædrenes til forveksling.

Vi har ca. to timer på egen hånd i Kom Ombo, 

da vi først besøger templet i Kom Ombo, når 

vi sejler tilbage mod Luxor. 

Morgenens lys fra 
solopgangen lyser 
direkte på Hatshep-
suts dødetempel, 
hvor reliefferne 
derfor fremstår 
med ekstra "kant"

Egypten - Nefer Nefer
10 dage 

Edfu-templet, måske det bedst bevarede tempel fra oldtiden, var viet til falke- og solguden Horus. Det tog 180 år at bygge det og det stod færdigt i år 57 f.Kr. 



8

Om aftenen er der galabeya-fest på skibet. 

Der er med andre ord mulighed for at klæde 

sig lokalt på og forvandles til ørkensheiker 

og lokale kvinder. Ja, til og med et mavedan-

serkostume kan vi nok opdrive i løbet af 

dagen, hvis det har interesse. I løbet af 

aftenen lægger vi til kaj i Aswan, hvor vi  

overnatter.

Dag 6. Aswan, besøg ved Aswan-
dæmningen og sejltur med en felucca
I det gamle stenbrud får vi et lille indblik i gra-

nittens og obeliskernes hemmeligheder. Vi 

besøger Aswan-dæmningen, der resulterede i 

den 510 km lange og 35 km brede Nassersø.  

Dæmningen er 110 meter høj og 3,6 km lang. 

Da dæmningen blev bygget var den verdens 

største. I motorbåd sejler vi til Isistemplet, der 

ligger på en ø lige syd for Aswan by.

Dagens anden del foregår i en typisk egyptisk 

sejlbåd, en felucca. I en times tid overlader 

vi vores skæbne til den gamle gud, Shu, der 

er vindens gud, og derefter besøger vi den 

botaniske have.

Aswan er porten til det "ægte" Afrika. Om 

aftenen er der nubisk show, hvor nubierne 

synger, spiller og danser for os på skibet, der 

bliver liggende i Aswan natten over.

Dag 7. Aswan, mulighed for 
besøg ved Abu Simbel
Som tilkøb til programmet byder dagen på 

muligheden for at besøge Ramses II's vidun-

derlige klippetempler i Abu Simbel. 

Et helt specielt delikat formsprog præger 

reliefferne. Farao Ramses II huggede det 

store tempel ud i klippen til sig selv og  

det mindre tempel ved siden af til sin elskede 

hustru Nefertari for derved at markere 

Egyptens daværende græn- 

se mod syd.

Templerne ligger 280 km syd 

for Aswan i skønne og stor-

slåede omgivelser ved Nas-

sersøen. Turen foregår med 

bus gennem Egyptens ørken 

og er helt igennem anbefa-

lelsesværdig. Den kan købes 

hos rejselederen. 

Alternativt kan man kigge nærmere på 

Aswans sprudlende basar eller slappe af 

på soldækket. Det Nubiske Museum eller 

Aswans koptisk kristne katedral er også et 

besøg værd.

Dag 8. Edfu - Luxor
I dag skal vi tilbage til Kom Ombo, hvor vi skal 

opleve højdepunktet, Kom Ombo-templet, 

der ligger helt ned til Nilens bred. I temp-

let finder vi nogle helt unikke motiver, som 

vi kun kan se her. Herefter besøger vi det 

meget fine krokodillemuseum. Tidligere 

gæster husker måske, at der tidligere har 

været et par mumificerede krokodiller i det 

lille Harthor-tempel oppe ved selve templet. 

Disse findes ikke mere. 

Til gengæld er der stor sammenstimlen af 

deres mumificerede brødre og søstre i det nye 

museum. Ikke mindst kan vi glæde os til at se 

små statuer af krokodilleguden Sobek. Efter 

besøget ved Kom Ombo-

templet sejler vi videre til 

Edfu, hvor skibet lægger til 

kaj for natten.

Dag 9. Edfu - Luxor, 
tre tempelbesøg
Første stop på turen tilbage 

mod Luxor er Esna-templet. 

Templet ligger i centrum af 

byen og tæt på floden. Her 

skal vi især lægge mærke til 

loftet, der er prydet med flotte malerier og 

udsmykninger.

Efter besøget i Esna skal vi videre til Luxor for 

at opleve to af byens absolutte højdepunk-

ter: Karnak- og Luxor-templerne. For at få så 

meget tid som muligt i Luxor tager vi bus fra 

Esna, og undervejs nyder vi vores medbragte 

madpakke fra skibet. 

Det enorme tempelkompleks i Karnak byder 

på sfinxer, pyloner, en række mindre temp-

ler, en fantastisk søjlehal og en hellige sø. 

Området dækker et areal på 2 km² og anses 

Aswandæmningen opdæmmer Nilen og symbo-
liserer i dag præsident Nassers modernisering  
        af Egypten.

En detalje fra et af Kom Ombo-templets relieffer: 
krokodilleguden Solbek.

Vi tager en pause fra Oldtiden og nyder en skøn 
sejlads med en traditionel felucca.

Egypten - Nefer Nefer
10 dage 

I en times tid 
overlader vi vores 
skæbne til den 
gamle gud, Shu, 
der er vindens gud
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IBEROTEL CROWN EMPRESS

Vi har 7 dage ombord på det  dejlige 
5-tjernede skib, Ibero Crown Empress. 
Skibet har 128 kahytter fordelt på to 
dæk - vi benytter kahytterne på Main 
Deck, som er 19 m2 og har store 
panoramavinduer og mange gode 
faciliteter.

Øverste dæk er ét stort soldæk, hvor-
fra man kan nyde udsigten og iagttage 
livet langs Nilen. På soldækket findes 
også en bar. Måltiderne indtages i 
restauranten på Nile Deck - bemærk, 
at nilkrydstogtet er med helpension.
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LUXOR- OG KARNAK-TEMPLERNE

Disse to prægtige templer ligger med ca. 2 
kilometers afstand og er forbundet af den 
berømte processionsvej. Templerne blev 
bygget under det 18. dynasti (omkring 
1550 f.kr), men sidenhen har mange af 
Egyptens herskere sat deres eget præg 
på templerne. Processionsvejen blev først 
anlagt i det 30. og sidste dynasti (ca. år 
350 f.Kr). 

Luxor-templet var centrum for den vigtig-
ste af alle egyptiske religiøse festivaler, 
Opet-festen, en frugtbarhedsfest, hvor 
man bar gudinder i procession fra Luxor til 
Karnak for at møde guderne.

Hver aften er der Sound & Light Show ved 
Karnak-templet. Det foregår på engelsk, 
men det er et imponerende show med 
spændende fortællinger. Billetter kan 
købes hos rejselederen.



11

Egypten - Nefer Nefer
10 dage 

Det lille Open Air 
Museum, der blev 
åbnet i 1987, har 
nogle få helt unikke 
små templer, som vi 
skal se

Luxor har et god marked og mange arbejdende værksteder, hvor man kan købe souvenirs med hjem, f.eks. en fin alabastkrukke.  

for at være et af verdens største tempel-

områder. I oldtiden var Karnak centrum for 

Amondyrkelsen og en af Egyptens vigtigste 

helligdomme. Gennem to årtusinder har farao 

efter farao bygget sin hyldest til solguden Amon 

på området.

Vores rejseleder gør alt for, at vi skal 

få den bedste oplevelse og de mest 

differentierede indtryk. Udover at 

vi ser det vigtigste på hovedvejen 

gennem templet, så leder vores rej-

seledere os ud på små mere rolige 

omveje, der giver yderligere indtryk 

af både området og fortællingerne i 

templets udsmykning. 

Det lille Open Air Museum, der blev 

åbnet i 1987, har nogle få helt 

unikke små templer, som vi skal se.

Efterfølgende besøger vi Luxor-templet, der 

er tæt forbundet med Karnak. Det er mellem 

de to tempelområder, at vi har den kendte 

sfinx-allé på flere kilometer, som vores meget 

arkæologiinteresserede dronning, sammen 

med sin morfar, den daværende konge af Sve-

rige, var med til at udgrave en lille del af, da 

hun var kronprinsesse. 

Det var nærmest Luxor-templet hun arbej-

dede, og der er flere mennesker i Luxor, 

der meget vel husker hende, bl.a. hendes 

tea boy. Sfinx-alléen er bygget som pro-

cessionsvej til den store Opetfest, hvor 

en stor procession bevægede sig mellem 

templerne. 

Luxor-templet rummer i 

dag også vidnesbyrd om 

de to store verdensreli-

gioner, kristendommen 

og islam, ligesom den 

romerske kejserkult har 

efterladt sine spor.

Har man lyst til at se 

det flotte lyd- og lys-

show i Karnak-templet 

om aftenen, kan man købe billetter hos rejse- 

lederen.

Dag 10. Luxor - Danmark
Efter en tidlig morgenmad kører vi til luft-

havnen. Vi flyver med Egypt Air til Cairo, 

hvor vores engelsktalende agent møder os 

og viser os videre til udenrigsafgangen. Der 

er ankomst til Københavns lufthavn allerede 

midt på eftermiddagen.
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