
 

Per luxe historische tweemaster de Nijl af 
 
Egypte is een woestijnland en de Nijl is de levensader, die zorgt voor een kleurrijk contrast tussen het groene 
oeverlandschap en de achterliggende woestijn.  De belangrijkste tempels lagen van oudsher aan de Nijl en een 
bootreis is de enige manier is om ze op een ontspannen wijze te bezoeken. Er varen veel schepen over de Nijl 
maar er zijn er maar weinig die het predicaat exclusief en kleinschalig kunnen waarmaken.  
 
Een uitzondering zijn de authentieke dahabiyyat  schepen, fraaie kopieën van historische zeilschepen waarmee 
de Aristocratie zich aan het begin van de vorige eeuw verplaatste. De schepen zijn in een koloniale & oriëntaalse 
stijl ingericht met gebruik van veel hout en fraaie accenten en van alle gemakken voorzien.  De favoriete plek is 
het gedeeltelijk overdekte terras vanwaar de gasten het  altijd wisselende landschap langzaam voorbij zien 
trekken. Er zijn aan boord zes gastenhutten, ieder met een eigen badkamer.  
 
De comfortabele en unieke 8-daagse boottocht gaat van Luxor naar Aswan of andersom en waar mogelijk wordt 
op de zeilen gevaren. Onderweg wordt overnacht op idyllische plekken aan de Nijl, waar rust en ontspanning 
alom aanwezig zijn en valt te genieten van de fraaie natuur en grote variëteit aan vogels. Overdag staat een 
professionele gids klaar voor rondleidingen langs belangrijkste tempels en bezienswaardigheden.  
Zo wordt er een bezoek gebracht aan de Dodenvallei bij Luxor, de tempels van Karnak, Edfu, Kom Ombo en 
Philea. Het leven aan boord is een aaneenschakeling van aardse genoegens die bestaan uit voortreffelijke 
maaltijden, high tea, softdrinks en heerlijk relaxen op de mahoniehouten zonnedekken met comfortabel meubilair.  

 
Programma 8-daagse bootreis (za-za) vanaf € 1975 p.p. incl. vliegreis en volpension 
   
Dag 1:  Luxor: inscheping en bezoek aan Thebe 
Dag 2 Luxor: Bezoek aan tempels van Karnak 
Dag 3 Varen Luxor naar Esna 
Dag 4 Varen van Esna naar Edfu 
Dag 5 Varen van Edfu naar Kom Ombo  
Dag 6 Varen van Kom Ombo naar Aswan 
Dag 7 Aswan: bezichtiging van de mooiste stad a/d Nijl 
Dag 8 Ontscheping   
 


