
Pris pr. person  

NOK 16. 310,- 

FLYSKATT NOK 2290,- 

TOTAL 18. 600,- 

(Endring i flyskatten kan forekomme.) 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Flyreisen Oslo - Kairo tur-retur inkludert  
  flyskatter. 
• Overnatting i dobbeltrom/dobbellugar   
  inkl. fullpensjon.  
• All felles lokal transport. 
• Inngangsbilletter til de fleste attraksjoner   
  som er nevnt i programmet.  
• Engelsk talende guide for sightseeing. 
• Norske reiseledere. 
 

IKKE INKLUDERT:  

• Visum.   

• Tips. 

• Drikke.  

• Tilslutningsreise til/fra Oslo.  

• Inngangsbilletter til Cheops gravkammer. 

• Gebyr for fotografering av monumenter 

   ol. (Der dette kreves). 

 

 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Reiseleder: Øystein Ramberg  

Øystein Ramberg er «reiselivets far» og har helt siden tidlig på 70-tallet reist verden rundt og 

blitt kjent med områder som de færreste av oss noen gang vil oppleve. Med over 11.000 timer i 

fly og utallige reiser har Øystein en kunnskap, innlevelse og godt humør som ingen andre og 

som gjør turene til en stor opplevelse. Øystein deler villig av sin kunnskap og sørger for at alle 

har det bra.  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

03.11. - 10.11 2019 // 8 dager // Reiseleder: Øystein Ramberg 

Bli med og oppleve noen av Egypts historiske og kulturelle skatter. Vi besøker 

den pulserende storbyen Kairo og drar på cruise på Nilen fra Aswan til Luxor. 

 



Dag for dag program 

(med forbehold om endringer) 

Dag 1: Søndag 03. november 

Avreise fra Oslo, mellomlanding i Istanbul. Ankomst 

Kairo kl. 20.30. Vår sjåfør møter oss og kjører oss 

til hotellet. Overnatting på hotell i Kairo. 

Dag 2: Mandag 04. november 

Vår første dag i Egypt bruker vi til å besøke noen av  

landets verdensberømte severdigheter, pyramidene i Giza og 

Sfinksen. Mulighet til å ta seg en ridetur på kamel. Vi spiser 

lunsj før vi fortsetter til Memphis og til Sakkara, som også  

kalles” de dødes by”. Her finner vi den eldste pyramiden i 

landet – Zosers trappestenspyramide. Turen går også til en av 

de best bevarte Mastabaer - det eldste type gravkammer som 

var forløperen til pyramidene. Middag og overnatting i Kairo. 

Dag 3: Tirsdag 05. november 

Vi begynner dagen med et besøk i det Egyptiske  

museum, hvor vi blant annet besøker Tutankhamons 

skatter og Mumie rommet. Etter lunsj fortsetter vi til 

Citadellet, Mohamed Ali moskeen. Dens store kup-

pel og tårnhøye minareter er et uovertruffet bidrag 

til Kairos skyline. Det legges også opp til å besøke  

Midtøstens største basarer. Middag og overnatting på 

hotell i Kairo. 

Dag 4: Onsdag 06. november 

Tidlig start på dagen. Vi flyr til Aswan hvor vi sjekker inn på vår 

cruisebåt før vi utforsker den gigantiske demningen High Dam.  

Vi seiler også med Felucca og besøker Philae-tempelet som var  

dedikert til gudinnene Isis og Hathor. Middag og overnatting på 

cruisebåten. 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

Dag 5: Torsdag 07. november 

Frokost ombord, flott å bare sitte på soldekk mens 

vi følger med på dagliglivet til egypterne. Vi an-

kommer Kom Ombo, her besøker vi det unike  

dobbelt tempelet, dedikert til de to gudene Sobek 

(krokodilleguden) og Haroeris (falkeguden). Vi seiler 

så videre til Edfu og det store templet til guden 

Horus som ble identifisert som Apollon. Middag og 

overnatting på cruisebåten. 

Dag 6: Fredag 08. november 

Vi seiler videre til Luxor, oldtidens by Teben.  

Etter-middagen tar vi en spasertur blant ruinene av  

tempelkomplekset Karnak og Luxortemplet. Middag og 

overnatting på cruisebåten. 

Dag 7: Lørdag 09. november 

Frokost og utsjekk før vi drar til vestsiden av Nilen for å 

oppleve flere av Egypts unike kulturskatter, Kongenes dal, 

her besøker vi de gamle kongegravene og Hatshepsuts 

tempel. Vi flyr så tilbake til Kairo hvor vi overnatter. 

Dag 8: Søndag 10. november 

Frokost på hotellet, før vi setter oss på flyet tilbake til  

Norge. Mellomlanding i Istanbul, ankomst Oslo i løpet 

av ettermiddagen. 


