
Egyptens fantastiska skatter 
& lyxig flodkryssning på Nilen

Följ med på en lyxig upplevelse med svensk värd till Egyptens skatter. 
Pyramiderna, Sfinxen och Tutankamons guld i Kairo och de oförglömliga templen i 
Luxor med Karnak och konungarnas dal.

Vi kliver ombord den lyxiga, nybyggda Nilenkryssaren MS Salima i Luxor 
och under fem dagar på Nilen mellan Luxor och Aswan får vi en resa med 
oförglömliga upplevelser från morgon till kväll.

Att få möjligheten att uppleva många av historiens äldsta, största och mest 
fantastiska underverk på så här nära håll får de flesta att inse sin egen litenhet, 
både i storlek och i historiskt tidsperspektiv. Det här är en resa som inte lämnar 
någon oberörd.

 

DATUM
26 okt – 2 nov 2019
 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Del i dubbel/twin
29.900:-

Projektledare
Viktor Falk
viktor.falk@cluberiks.se
08-20 55 00

Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Kairo - Giza - Luxor - Esna - Assuan

Club Eriks noga utvalda upplevelser
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TILLÄGG
• Enkelhyttstillägg: 3.500:-

I PRISET INGÅR
• Svensk färdledare

• Flyg med Lufthansa i ekonomiklass Stockholm – Kairo t/r inkl alla idag kända skatter 
och avgifter

• 3 nätter på hotell i Kairo 4* inkl. frukost

• 2 luncher och 3 middagar i Kairo

• 4 nätter ombord Ms Salima 4+* med helpension exkl. dryck

• Alla utflykter enligt program inklusive luncher och middagar

• Inrikesflyg Kairo – Luxor t/r inkl alla idag kända skatter och avgifter

• All dricks till fartyg, hotell, chaufförer, lokala guider etc

• Visum

Egyptens fantastiska skatter 
& lyxig flodkryssning på Nilen

Vi reserverar oss för slutförsäljning och eventuella förändringar i program och pris som ligger utanför vår kontroll.

DATUM
26 okt – 2 nov 2019
 

PRIS PER PERSON, del i 
dubbelhytt/dubbelrum

Del i dubbel/twin
29.900:-



Egyptens fantastiska skatter 
& lyxig flodkryssning på Nilen

KRYSSNINGSSCHEMA

PRELIMINÄRA FLYGTIDER
DAG FLYG TIDER FLYGTID  

26 okt  Stockholm - Frankfurt  09.15 - 11.25  2h10

26 okt  Frankfurt - Kairo  13.20 - 18.25  3h40

2 nov  Kairo - München  07.30 - 10.35  4h05

2 nov  München - Stockholm  12.10 - 14.25  2h15

Vi flyger med Lufthansa.

Om ni vill flyga från annan ort eller uppgradera ert flyg så ärdet bara att höra av er så hjälper vi er gladeligen!

DAG HAMN ANKOMST AVGÅNG  

28 okt  Luxor, Karnak, Konungarnas dal Ombordstigning 

29 okt  Luxor - Esna - Edfu 

30 okt  Edfu -Komombo - Aswan

31 okt  Aswan

1 nov Aswan  Avstigning



DAGSPROGRAM

26 oktober  
Avresa från Sverige

Vi flyger från Sverige på morgonen och via München tar vi oss till Egyptens huvudstad Kairo. 
Vi möts på plats av vår lokala guide och tar oss gemensamt till vårt hotell. Vi avnjuter middag 
tillsammans på hotellet innan vi får en god natts sömn.

Att få möjligheten att uppleva många av historisens äldsta, största och mest fantastiska 
underverk på så här nära håll får de flesta att inse sin egen litenhet, både i storlek och i 
historiskt tidsperspektiv. Det här är en resa som inte lämnar någon oberörd.

27 oktober  
Kairo

Efter hotellets härliga frukost är det dags att uppleva Egyptens skatter på nära håll. Vi besöker 
naturligtvis Gizaplatån med Sfinxen och de enorma pyramiderna, de enda återstående av de 
antika underverken. Efter lunch gör vi en rundtur på egyptiska museet där otaliga skatter från 
den flera tusen år gamla högkulturen finns bevarade. Det kanske mest kända och ofta en av 
de sevärdheter som lämnar största avtryck är Tutankhamons gravskatter. Vi får även tid att se 
oss omkring på egen hand bland alla historiska föremål.

På kvällen får vi smälta alla upplevelser under en gemensam middag.

28 okt  
Flyg till Luxor

Efter en tidig frukost på hotellet checkar vi ut och flyger vidare till Luxor där de historiska 
upplevelserna fortsätter. Vi guidas genom jättekomplexet Karnak som uppfördes under 2000 
år med början för 4000 år sedan. Varje Farao under perioden tillförde sina egna delar och 
Karnak var under många århundraden det antika Egyptens historiska centrum och en del av 
den antika huvudstaden Thebe.



28 oktober •  forts  Vi checkar sedan in på vår lyxiga flodkryssare och avnjuter lunch. På eftermiddagen får vi 
uppleva andra sidan Nilen och den kända ”Konungarnas dal” där drygt 60 gravar av faraoner, 
prinsar och präster ligger begravda. Det var även här som Tutankhamons grav hittades på 
1920-talet.

Efter middag får ni som vill följa med guiden på en kvällspromenad till det centralt belägna 
och på nätterna vackert upplysta Luxortemplet.

29 oktober  
Luxor - Esna - Edfu

Idag på morgonen lättar fartyget ankar och vi färdas söderut på Nilen. Upplev det gröna, 
vackra landskapet med sin skarpa gräns mot den stora öknen. Passa även på att svalka er i 
fartygets pool med en läskande drink.

Under dagen får vi uppleva slussningen i Esna och på den sena eftermiddagen har vi nått 
Edfu där vi lägger till för natten.

30 oktober  
Edfu - Kom Ombo - Aswan

På morgonen beger vi oss ut till det välbevarade Edfutemplet i ökenranden som är tillägnat 
storguden Horus, som ofta ses på bilder med ett falkhuvud. Fartyget fortsätter sedan söderut 
till Kom Ombo-templet som ligger vackert beläget precis vid strandkanten. På kvällen når vi 
Aswan där vi övernattar.

31 oktober  
Aswan

Dagen ägnas åt Aswans sevärheter. Vi besöker den stora Aswandammen som byggdes 
på 1960-talet och som på både gott och ont har ändrat förutsättningarna för hela landet 
Egypten. Här får vi även besöka det på en ö så vackert beläga Philatemplet som ät tillägnat 
gudinnan Isis. Turen avslutas med det flera tusen år gamla granitstensbrottet och vi får även 
göra en segelbåtstur i den assuanska skärgården.



1 november 
Åter till Kairo

dag flyger vi tillbaka till Kairo för att få uppleva mer av den stora staden med sina många 
ansikten. Vi besöker de koptiska kvarteren med sina gamla historiska kyrkor. Vi ser de 
pampiga moskéerna Sultan Hassan och El Rifai och får en inblick i islam. Turen avslutas med 
lunch och besök med shopping på den stora basaren Khan el Khalili.

På kvällen tar vi in på ett hotell i närheten av flygplatsen och avnjuter en sista gemensam 
avslutningsmiddag.

2 november
Hemresa

Tidig morgon beger vi oss till flygplatsen för hemfärd. Vi landar igen på på eftermiddagen i 
Stockholm. Utvilade och fulla av nya erfarenheter och goda bekantskaper.



Tel: 08 – 20 55 00  
Besöksadress:
Saltmätargatan 8, Stockholm
T-bana Rådmansgatan

Postadress:
Box 45405, 104 31 Stockholm
Email: info@cluberiks.se
www.cluberiks.se

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen till Club Eriks upplevelser!
Vill du boka den här upplevelsen klickar du på länken här » 
Du kommer då till hemsidan och där klickar du på knappen

Den eleganta flodbåten Ms Salima
Den eleganta och helt nybyggda 
flodbåten Ms Salima har endast 26 
hytter ombord vilket ger en blandning 
av klassisk lyx och intim familjär stämning 
med utsökt mat. Personalen ombord gör 
allt för att gästerna ska kunna slappan 
av och njuta mellan alla de fantastiska 
upplevelserna på land.

Hytterna är lyxigt stora och städas 
dagligen. Alla hytter har egna badrum 
och stora panormafönster ut mot 
Nildaens vackra omgivningar.  Frukost, 
lunch och middag serveras dagligen.

På översta däck finns en härligt soldäck 
med svalkande utomhuspool.

mailto:info%40cluberiks.se?subject=
http://www.cluberiks.se
https://cluberiks.se/resor/egyptens-skatter-lyxig-flodkryssning-pa-nilen-3/
https://cluberiks.se/resor/egyptens-skatter-lyxig-flodkryssning-pa-nilen-3/

