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Flodkrydstogt på Nilen
Afrejse hver søndag i perioden 17. januar - 30. maj 2010

1. klasses Nilkrydstogt – en rejse gennem historien

Den behageligste og mest fascinerende måde at opleve Egypten 
på er om bord på et krydstogtskib, som i et adstadigt tempo 
driver ned ad Nilen. Fra dækket kan man iagttage det fantastiske 
sceneri, der udspiller sig på land kun få meter borte. Bønder i 
lange kjortler driver vandbøfl erne over markerne. Sortklædte 
og tilhyllede kvinder vasker tøj i fl oden. Børn hilser med en glad 
vinken, når man sejler forbi. Skrydende æsler og det messende 
kald til bøn fem gange om dagen danner lydtapetet, mens den 
søde duft af krydderier pirrer lugtesansen. Stemningen på et 
Nilkrydstogt er intens og fortættet, og her forstår man pludseligt, 
hvad den græske historieskriver Herodot mente, da han sagde: 
“Egypten er Nilens gave”.

Selv om strækningen mellem Luxor og Aswan kun er på 225 km, 
skifter sceneriet langs Nilen konstant karakter, og ruten rummer 
nogle af verdens største oldtidsseværdigheder.
Høje slanke palmer og frugtbare grønne marker afl øses af gold 
ørken for i næste øjeblik at vige pladsen for små landsbyer, hvor 
folk lever side om side med templer, grave og andre levn fra 
fortiden. En fi skehejre står stolt og vogter i sivene, en farverig 
hærfugl pirker i jorden, og en kolibri står næsten stille i luften. 
Man kan få timer til at gå med at betragte det farverige folkeliv 
og den smukke natur, der folder sig ud lige for øjnene af én. Sam-
tidig har man god tid til både at slappe af og fordøje de mange 
spændende indtryk.

Krydstogtskibet fungerer som et fl ydende hotel, og dermed 
undgår man at skulle pakke kufferten utallige gange. Kahytterne 
er pæne i størrelsen - alle med dobbeltseng eller to enkeltsenge, 
bord og stol og alle med bad og toilet, individuel aircondition, TV 
m.m. 

Helpension er inkluderet om bord, og alle måltider indtages i 
skibets hyggelige restaurant. Ligeledes er der inkluderet udfl ugter 
i land som beskrevet i dag-til-dag-programmet. Herudover skal 
man kun regne med penge til drikkevarer, drikkepenge og evt. 
souvenirs eller ekstra udfl ugter.

PROGRAM 

Dag 1 - Billund/København - Luxor
Om morgenen fra Billund/København til Luxor (nøjagtige tid-
spunkter vil fremgå af rejsebeviset). Undervejs serveres en let 
anretning. Efter ankomst midt på eftermiddagen lokal tid kører vi 
til skibet, hvor der er indkvartering. Inden middagen afholdes der 
velkomstmøde i skibets bar. Skibet bliver liggende natten over i 
Luxor.

Dag 2 - Luxor – Edfu
Luxor er den by i verden, der rummer fl est oldtidsmonumenter. 
Faktisk ligger en tredjedel af verdens oldtidsseværdigheder i den 
lille sydegyptiske by. Det er her, man bl.a. fi nder Kongernes Dal, 
Tutankhamons grav, Karnak- og Luxor-templerne, de velbev-
arede ruiner af gravarbejdernes landsby og Dronning Hatsepsuts 
smukke terrassetempel, privatgrave,
præstegrave, et par fantastiske museer og meget mere. I Luxor 
vandrer man bogstaveligt talt gennem historien. 
Luxor var Øvreegyptens hovedstad, og uanset hvor meget man 
har læst om byen, så overgår virkeligheden fantasien. Luxors 
smukke beliggenhed og charmerende folklore, bønder, markeder, 
basarer, hyggelige caféer, er alt sammen med til at gøre byen til 

en ganske særlig oplevelse. 

Vi står tidligt op, spiser morgenmad, for at tage til Nilens vestlige 
bred og de døde faraoners sidste hvilested. Dagens absolutte 
højdepunkt er Kongernes Dal. Her fi ndes 63 grave. Her fi ndes 
Tutankhamons grav, som blev opdaget i 1922 af Howard Carter. I 
løbet af dagen standser vi ved de 23 meter høje Memnonkolosser, 
der i tidernes morgen vogtede indgangen til et dødetempel 
bygget af Amenhotep d. III. Statuerne fi k deres nuværende navn 
af grækerne, som troede, at Eos, morgenlysets gudinde, græd 
over, at hun mistede sin søn, Memnon. Vi besøger endvidere Deir 
el-Bahri, Dronning Hatsepsuts dødetempel. Templet er et arkitek-
tonisk mesterværk og er strategisk beliggende ved foden af en 
klippevæg. Her ser vi detaljerede billeder af Dronning Hatsepsuts 
ekspedition til landet Punt for at hente dyr og planter. Dagens 
udfl ugt inkluderer også et kort besøg ved ruinerne af arbejder-
landsbyen Deir el-Medina. Landsbyen husede de arbejdere, som 
byggede gravene og templerne på Vestbredden. Tilbage på skibet 
spiser vi frokost. Skibet sejler fra Luxor mod slusen i Esna, der pas-
seres i løbet af natten. Skibet ligger natten over i Edfu.
Om eftermiddagen er der tilmelding til og betaling af evt. ek-
straudfl ugter samt betaling til drikkepengeordningen.

Dag 3 - Edfu – Kom Ombo - Aswan
Om morgenen kører vi i hestevogn til Edfutemplet, som er tileg-
net falkeguden Horus. Legenden siger, at Horus hævnede sin fars 
død ved at dræbe sin farbror Seth. Velbevarede relieffer og hiero-
glyffer i templet fortæller historien om, hvordan det blev bygget. 
Vi ser også en nøjagtig kopi af den båd, som præsterne bar gud-
erne på under de religiøse ceremonier og festivaler. Krydstogtet 
fortsætter, og vi ankommer til Kom Ombo sidst på eftermiddagen. 
Her besøger vi dobbelttemplet, viet til krokodilleguden Sobek og 
Haroeris med falkehoved. Faraonerne frygtede og respekterede 
de store krokodiller, som før i tiden levede langs Nilens strande. I 
en lille ny museumstilbygning til templet fi ndes der mumifi cerede 
krokodiller, den største af dem alle kan man se på det Egyptiske 
Museum i Cairo. Efter besøget fortsætter sejladsen til Aswan, hvor 
vi ankommer sidst på aftenen.

Dag 4 - Aswan
Aswan er velsignet med den mest vidunderlige beliggenhed ved 
Nilen og anses af mange for at være den smukkeste by i Egypten. 
Man kan tilbringe dage med at snuse rundt i det gamle basark-
varter, et af de mest charmerende i Egypten. 
Om morgenen er der udfl ugt til Philætemplet, der ligger på en ø 
bag den gamle dæmning.  Templet, som er tilegnet gudinden Isis, 



Priser og afrejsedatoer:

Lavsæson:
Januar 17, 24
Maj 2, 9, 16, 23, 30

Pris voksen:   kr. 6.495,-
Børn (02-11 år) :  kr. 3.695,-

Mellemsæson:
Januar 31
Februar 7
April 18, 25

Pris voksen:  kr. 6.995,- 
Børn ( 2-11 år) :  kr. 3.995,-

Højsæson:
Februar 14, 21, 28
Marts 7, 14, 21, 28
April 4, 11

Pris voksen:       kr. 7.995,-  
Barn (2-11 år):    kr. 4.495,-

Prisen inkluderer:
• Fly med Billund/København-Luxor t/r på turistklasse
• Let anretning på fl yrejsen
• Al transport på rejsen
• Alle skatter og afgifter kendt pr. november 2009 
• 7 nætters krydstogt i standardkahyt på 1. klasses kryd-
stogtsskib
• Helpension om bord på skibet
• Udfl ugter og entréer iht. program
• Visum for rejsende med dansk pas (ordnes ved ankomst til 
Egypten)
• Dansktalende rejseleder under hele opholdet

Prisen inkluderer ikke:
• Drikkevarer
• Afbestillingsforsikring 6 % af rejsens pris 
• Rejseforsikring – vi tilbyder Europæiske og Gouda 
rejseforsikring
• Ekspeditionsgebyr kr. 150,- pr. pers., max. kr. 300,- pr. ordre
• Enkeltkahytstillæg kr. 1400,- i standardkahyt
• Tillæg for kahyt på øvre dæk kr. 400,- pr. person
• Drikkepenge under rejsen (ca. kr. 250,- pr. person)
• Ekstraudfl ugter – bestilles og betales om bord hos rejseleder

BEMÆRK:

Programmet er med forbehold for ændringer. Rækkefølgen af 
udfl ugter kan ændres med kort varsel.
Vi henviser til de specielle visumregler som gælder for Egypten. 
Se www.um.dk

Turistvisum for skandinaviske statsborgere for 30 dage udstedes 

er et fl ot eksempel på bl.a. nubisk arkitektur. Vi besøger Højdæm-
ningen, et enormt bygningsværk, som blev bygget under præsi-
dent Nasser for at regulere Nilens vandstand. Fra Aswan fragtede 
egypterne de store granitblokke, som de byggede faraoernes 
templer og obelisker af. En enkelt obelisk blev stående i stenbrud-
det. Den ufuldendte obelisk havde med sine 42 meter været den 
største i verden, hvis ikke den var knækket. Inden vi er tilbage på 
skibet, sejler vi en tur i felukka,  en langmastet sejlbåd, hvorfra vi 
kan beundre Nilens smukke omgivelser. Frokost om bord. Resten 
af dagen er til fri disposition i Aswan, hvor skibet ligger natten 
over.
Om eftermiddagen er der mulighed for at komme på ekstraud-
fl ugt til en nubisk landsby. Vi sejler gennem et naturskønt område 
med et overdådigt fugleliv.

Dag 5 - Aswan
Hele dagen er til fri disposition i Aswan, hvor skibet ligger natten 
over.
Der tilbydes en ekstraudfl ugt med bus til Abu Simbel-templerne 
ca. 275 km syd for Aswan. For at få kontrol over Egyptens sydlig-
ste område byggede Ramses II to imponerende klippetempler - et 
til sig selv og et til sin favorithustru Nefertari. Templerne er uden 
tvivl nogle af de mest imponerende i landet. Det ene blev bygget, 
så solens stråler to gange om året skulle nå ind igennem en 
åbning og oplyse statuerne længst inde i templet. I 60´erne blev 
klippetemplet reddet af UNESCO fra at synke i de vandmasser, 
der opstod som følge af dæmningsbyggeriet i Aswan. Ramses-
statuerne og templerne blev savet ud i 20 tons tunge blokke og 
fl yttet 80 meter op på et plateau. Her samlede et svensk bygge-
fi rma dem igen. 

Om aftenen er der mulighed for at komme på ekstraudfl ugt til det 
smukke lyd- og lysshow i
Philætempet.

Dag 6 - Aswan – Kom Ombo – Edfu - Luxor
Tidligt om morgenen forlader skibet Aswan og sejler mod 
Kom Ombo, hvor der er tid på egen hånd til at gå i land eller 
blot slappe af på skibet. Sejladsen fortsættes til Edfu, hvor der 
ligeledes er tid på egen hånd. Midt på eftermiddagen sejler skibet 
til slusen i Esna, som passeres først på aftenen, og videre til Luxor. 

Dag 7 - Luxor
Før daggry er der mulighed for at komme med på ekstraud-
fl ugten ”ballontur over vestbredden i Luxor”, hvor vi ser templer, 
grave og landskaber oppefra i morgensolen.
Om formiddagen besøger vi det imponerende Karnak tempel, 
som er bygget over en periode på 2000 år og strækker sig over et 
areal på næsten 2 kvadratkilometer. Her fi ndes blandt andet Hy-
postylhallen, der har 134 søjler. Vi besøger også det smukke, men 
noget mindre Luxor tempel, som bl.a. kan bryste sig af en fl ot 
obelisk, der er en del af et matchende par. Den anden blev fl yttet 
til Paris i 1835, hvor den står og pryder den berømte Concorde 
Plads. Vi overnatter den sidste nat ved kajen i Luxor.

Om aftenen er der mulighed for at opleve et fl ot lyd- og lysshow 
i Karnaktemplet, hvor templet får en næsten magisk stemning. 
Her ser man de imponerende relieffer, som er næsten usynlige i 
dagslys.

Dag 8 - Luxor – København/Billund
Vi tager afsked med skibet og besætningen. Sidst på eftermidda-
gen er der hjemrejse via Sharm el Sheikh til København og Bil-
lund.
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ved ankomsten. Passet skal være gyldigt i 6 måneder udover 
opholdet. Børn skal uanset nationalitet have eget pas ved indrejse. 
Børn født pr. 1. oktober 2004 og børn over 15 år skal have eget 
pas ved indrejse i Egypten.
Personer, der rejser på tjenestepas, diplomatpas samt udenland-
ske statsborgere med fx dansk fl ygtningepas eller fremmedpas 
opfordres til at søge oplysning ved Udenrigsministeriet www.
um.dk.
Der ydes ingen kompensation, og rejsen kan ikke refunderes, hvis 
man afvises i lufthavnen pga. af ugyldigt pas eller manglende 
mulighed for at opnå visum.

Valuta
Den egyptiske valuta hedder egyptiske pund. Et egyptisk pund 
svarer til ca. en dansk krone. Pund forkortes LE eller EGP. Et 
egyptisk pund kan deles i 100 piastre.
Kreditkort kan bruges til at hæve penge og til at betale på alle 
hoteller, krydstogtskibe, større restauranter og i visse butikker. 
Det anbefales dog også at medbringe kontanter i euro, da alle 
udfl ugter afregnes i euro. Især ved krydstogtsrejser kan være 
vanskeligt at komme til en hæveautomat.
Prisniveau
Generelt får man utroligt meget for pengene i Egypten. _Det er 
billigt at gå ud og spise - selv på de femstjernede hoteller. Pris-
erne på øl, vin og alkohol er dog nogenlunde som i Danmark.
Drikkepenge

I Egypten er lønningerne lagt an på drikkepengesystmet. Det er 
både tjeneren, receptionisten, rengøringsmanden, barmanden, 
kuffertdrageren, buschaufføren og mange andre, der forventer 
at få drikkepenge. Beregn ca. 250 kr pr. person i drikkepenge pr. 
uge.

Helbred
Solen og maven
Medbring solcreme med en høj solfaktor. Brug altid kasket og evt. 
solbriller ved ophold i solen, det være sig på udfl ugter eller ved 
stranden.
Det tørre ørkenklima, varmen og solen gør, at man skal være 
ekstra påpasselig med at få nok at drikke i Egypten. Drik mindst 
3 liter vand om dagen – og husk på at kaffe, te, vin, øl og alko-
hol kan virke vanddrivende. Et tydeligt tegn på dehydrering er 
hovedpine og hævede led. Undgå dehydrering og drik rigeligt 
med fl askevand.
På hoteller og i restauranter kan man roligt spise alt, hvad der 
serveres. Men vær alligevel opmærksom på, at bakteriefl oraen er 
anderledes end hjemme, så drik ikke vand af hanerne. Medbring 
evt. desinfi cerende gelé til hænderne, da det oftest er håndhygie-
jnen, der kan være den store synder.

Flotte tatoveringer og henna
Hennatatoveringer er fl otte og eksotiske, og naturlig rød-brun 
henna har været brugt i tusindvis af år til kropsudsmykning. Men 
pas på! Hvis blækket er sort, indeholder det højst sandsynligt det 
sorte farvestof PPD (paraphenylnediamin), der kan være stærkt 
allergifremkaldende. Læs mere om henna på fx www.hennapages.
com før afrejse.

Vaccinationer
Det er ikke påkrævet med vaccinationer – læs evt. mere på Re-
jseklinikkens hjemmeside www.rejseklinikken.dk – her ydes 10 % 
rabat, når det oplyses, at rejsen er bestilt gennem  Scandinavian 
Cruise Center. Vaccinationer kan komme på tale, hvis man ankom-
mer fra områder med vaccinationskrav.

Tegn en rejseforsikring 
Det gule sygesikringsbevis gælder ikke i Egypten. Vi anbefaler 
på det kraftigste at tegne en ferierejseforsikring for alle rejsende, 
der dækker i tilfælde af akut sygdom, hospitalsindlæggelse og 
evt. hjemtransport. Vi formidler både Gouda og Europæiske 
Rejseforsikring.
Infl uenza A (også kaldet H1N1)

Vi gør opmærksom på, at alle rejsende ved ankomst til Egypten 
temperaturscannes (termografi ) for feber i forbindelse med 
Infl uenza A. Har man forhøjet temperatur/feber ved indrejse 
i Egypten, er der en risiko for, at man sættes i karantæne i 24 
timer, mens blodprøver sendes til analyse i
Cairo. Kommer analyseresultatet tilbage uden kommentarer, kan 
rejsen fortsættes. Læs mere om symptomer, vaccinationer mm. 
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.
Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsforsikring sammen 
med bestilling af rejsen.

Lidt om Egypten
Egypten er et af verdens mest alsidige rejsemål – her er sim-
pelthen alt: enestående kulturskatte, skønt hav, eksotiske basarer, 
et farverigt folkeliv, glimrende hoteller, et moderat prisniveau – og 
ikke mindst: et varmt, tørt og solrigt klima året rundt.
Uanset om man er til kulturrundrejser, krydstogtferie, dykkerrejser, 
badeferie eller storbyweekend, så har Egypten det hele.

Nilen eller Rødehavet
Der er meget stor forskel på det Egypten man oplever langs 
Nilen, og det, man oplever ude ved Rødehavet.
Badebyen Sharm el Sheikh er et pulserende og moderne turist 
resort. Her er det sol, vand og sand, koralrevet og ørkenen, der 
er de dominerende faktorer.
Byerne langs Nilen – Luxor, Aswan og Cairo – er ”det rigtige 
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varmere end at rejse i f.eks. Grækenland om sommeren. Koldeste 
årstid er december og januar – da er temperaturen som på en 
dansk sommerdag – men nætterne kan være iskolde med tem-
peraturer på 3-4 grader. 

Det regner stort set aldrig i Egypten. Bedste årstid for kulturre-
jser er september til april, da er temperaturen perfekt.

Det egyptiske køkken
I Egypten kan man prøve alverdens forskellige køkkener. De store 
hoteller har som regel både international buffet og restauranter 
med forskellige temaer fx italiensk, thai og libanesisk. 
På krydstogt er det almindeligt med stor, international buffet, 
hvor der mindst en gang om ugen tilbydes retter af mere lokalt 
tilsnit. 
Mange restauranter i Luxor tilbyder både internationalt og lokalt 
køkken. 

Det er billigere at gå ud at spise end hjemme, men drikkevarer lig-
ger på samme niveau som hjemme.

Tidsforskel 
Egypten er en time foran Danmark. 
Dog skifter Egypten til sommertid/vintertid på andre datoer end 
Danmark, og det kan give forskydning i tidsforskellen.

Flyvetid
Det tager ca. 5 timer at fl yve til Egypten

El
220 v - 50 Hz, danske stikkontakter

Egypten”. Her ligger de store templer, de gamle kongegrave og 
de enorme pyramider – og det er her, man kommer tæt på det 
farverige folkeliv og den virkeligt eksotiske del af landet. Det 
opleves bedst fra dækket af et krydstogtskib eller ved et ophold 
på hotel i Luxor.

Dress code
På vores krydstogter forventes det, at man klæder om til middag. 
Almindeligt, pænt sommertøj er nok, mens det på ganske få 
restauranter eller på casinoer kræves, at mænd bærer slips. Det 
er normalt helt i orden med mere afslappet tøj til morgenmad 
og frokost, men vær opmærksom på, at fl ere hoteller og kryd-
stogtsskibe ikke tillader, at gæsterne opholder sig i lobbyen i 
badetøj.

Badetøj og korte shorts er helt i orden på stranden og ved hotel-
lernes pool, men uden for i Cairo, Luxor og Aswan bør både 
mænd og kvinder gå i tøj, der dækker knæ og skuldre. Det er 
langt nemmere at få en hyggelig snak med de lokale, hvis man 
viser lidt respekt for de lokale skikke. 

Klima 
Tørt ørkenklima med varme dage og kølige nætter. Sommer-
temperaturerne er høje, men klimaet er tørt, at det ikke føles 
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SKIBE  PÅ NILEN
Nilen

Skibet
Vi benytter et rederi, der har fi re skibe klassifi ceret som 1. klasses. 
De har stort set ens faciliteter, men der er forskel i indretningen. 
Skibene har alle soldæk og en lille swimmingpool, restaurant, bar 
og kiosk. Helpension er inkluderet på krydstogtet. 

Alle måltider indtages i skibets restaurant. Når man bestiller 
drikkevarer, skriver man blot under på en regning og betaler 
så samlet den sidste dag. Til morgenmad og frokost kan man 
komme klædt, som man vil – til aftensmaden forventes det, at 
gæsterne klæder om til lange benklæder for herrernes vedkom-
mende og pænt tøj for damerne.

Det er muligt at benytte bankboks i skibets reception. Det er værd 
at bemærke, at skibene, servicen og restauranterne er af lokal 
standard.

Kahytterne
Kahytterne er alle udvendige og over vandlinien, alle med eget 
toilet, brusebad og aircondition. Da skibet lægger til kaj ved siden 
af andre skibe hver aften, kan der ikke forventes nogen udsigt fra 

kahytten, når skibet ligger stille. Bemærk, at der altid er støj på et 
skib – motoren og generatoren enten på eget skib eller på 
skibet foran, ankerkæden der går, trin på dækket, kahytsdøre der 
smækkes m.m. 

Støjen er værst i kahytterne på det nederste dæk, og her kan også 
forekomme en smule diesellugt og vibrationer under sejladsen. 
Men mod tillæg er det muligt at købe plads på et af de to øverste 
dæk.




