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Innhold.

Om Global - Nilen Reiser

Vi ser frem til å høre fra dere

Global Reiser AS
Nilen Reiser DA

Tlf : 21 39 68 06
www.nilenreiser.no 
www.globalreiser.no
E-mail: post@nilenreiser.no 

Vårt grunnlag er bygget på kvalitet, ærlighet, kunnskap og kundens interesser vil alltid komme først.
Primært vil vi arrangere turer med statsautoriserte norske- skandinaviske talende guider.  Dette gjerder 
foreløpig kun til Egypt, til de andre destinasjoner vil guidingen være på engelsk. Vi står gjerne til 
disposisjon for å skreddersy akkurat de reiseønsker dere måtte ha. De fleste av turene vil bli med 
rutefly og dette kan gi dere større fleksibilitet med hensyn til reiseavganger.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-mail så skal vi oppfylle, så langt det er mulig, din / deres
drømmereise til Egypt, Dubai og Jordan

Som Nilen Reiser har vi i flere år sendt mange fornøyde reisende til Egypt på klassiske- og Kultur 
rundreiser og vi ønsker nå å utvide vår horisont og starter opp med Global Reiser AS.
Global Reiser starter opp med 2 nye spennende destinasjoner: Dubai og Jordan. Her vil vi også tilby 
f lere rundreiser.  Nilen Reiser vil forsette med å tilby reiser til Egypt.
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Kairo

                                         

Museet har en fantastisk samling av gjenstander fra oldtidens 
Egypt. De mest kjente er Tutankhamons unike gravskatter med
hans begravelsesmaske i rent gull, får den mest blaserte til å 
bli stum av forundring. Det egyptiske museet der avdelingen for 
de kongelige mumiene er nok et høydepunkt, mumier av blant 
annet Ramses II. Men her finnes så mye mer. Museet har mer 
enn en million gjenstander, en flott samling av sarkofager, en 
fantastisk smykkesamling, flere tusen år gamle parasoller, og
fantastiske hestevogner. Museet ligger i hjertet av Kairo, 
i Tahrir plass rett ved Nilen. Et besøk her er grunnleggende 
for forståelsen av Egypts fordums rike kultur.

Severdigheter  

Det Egyptisk museet 

Citadellet og Mohamed Ali moskeen er Kairos mektigste landemerke og en stor festningsborg. Citadellet ble bygget av 
Salah El Din på 1100-tallet. Vi finner på dette området også den vakre alabaster moskeen som ble ferdig i 1856 og er en av 
de vakreste moskeene i Kairo som også kalles de tusen minareters by. Herfra kan man se ut over hele byen.

Citadellet og Mohamed Ali moskeen : 

 
Khan El Khallili Basaren er en av Midtøstens kjente og største basar (souk). Denne ble bygget av prins Garkas Al Khallili 
i 1382, og ser omtrent ut i dag slik den gjorde den gang. Basaren er omgitt av flotte moskeer, mange kafeer og et yrende 
folkeliv som pågår 24 timer i døgnet. Det sies at Kairo er en by som aldri sover, og det har de helt rett i. Kanskje du vil 
gjøre som egypterne, sitte med en vannpipe (Shisja) og drikke te. Rett ved basaren ligger Al-Azhar moskeen og universitetet. 
Dette ble bygget på 900 tallet e.Kr. og er det eldste universitetet i verden.

Khan El Khallili Basaren :

Sfinksen :  
Evigheten preger også den myteomspennende Sfinksen som hviler 
tungt på sine løveføtter. Sfinksen med sitt menneskehode og kropp 
som en løve, ligger voktende noen hundre meter nedenfor pyramidene. 
Hans furete mannsansikt skuer ut over landskapet som om han hadde 
all verdens visdom i sinnet. 

Kairo, Østens perle, de Tusen Minareters By, og møtepunkt for

Kairo – den seirende By – Egypts strålende hovedstad, Kulturens 
vugge og religionens vokter. Det er den største byen i Midt-
Østen og Afrika og et knutepunkt for de tre kontinenter: Asia, Afrika 
og Europa. Det store Kairo strekker seg til Nilens bredd i Deltaets 
sørlige del. Her deler Nilen seg i to utløp: Rosetta og Damietta. Detter
er byen der fortid og nåtid møtes. I den østlige delen finnes synlige 
bevis for den fortsatt blomstrende 2000 år gamle  islamske, koptisk 
kristne og jødiske kultur. I den vestlige delenligger Memphis (Giza). 
Det gamle Rikets berømte hovedstad, med pyramidene, det eneste av 
 
En reise gjennom Kairo er en reise gjennom en udødelig kultur.

gammel og moderne egyptisk kultur.

Verdens Syv Underverk som har overlevd.

år siden ble de tre store pyramidene Kheops, Kefiren og Mykerinus 
bygget. Disse finner du i Giza, rett i utkanten av dagens Kairo. 
Keops pyramiden er den eneste av de syv underverker som står den 
dag i dag. Pyramider med tilhørende templer var en del av en kongekult 
som krevde de dyktigste håndverkerne for å hedre Kongen og gudene. 
På denne sandsletten domineres fortsatt landskapet av de mektige 
gravmonumentene som tidens tann synes å frykte. 

I Giza ligger de berømte pyramidene fra det 4. dynastiet, for 4600 
Pyramidene :

Rundt pyramidene ligger flere gamle kongelige graver, Sfinksen, 
et tempel og et lite museum. 
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Alexandria 

Kom Al-Shoquafas : Kom Al-Shoquafas “katakomber” er den største og best bevarte romerske begravelsesplassen i Egypt. 

Den består av tre  etasjer og er hugget ut i klippen. Dekorasjonene er en blanding av egyptisk og gresk-romersk still.

Pompeji pilaren: Pompeji pilaren ble bygget opp i år 297 e.Kr. til minne om keiser Diocletanius. Den er over 25 meter høy 

og bygget av granitt.

Alexandria er den nest største byen i Egypt og kalles for Middelhavets 

perle. Atmosfæren her minner mer om en middelhavskultur enn en Midt

- Østen kultur. Byens kultursarv skiller den fra landet for øvrig, selv om 

den bare ligger 22 mil fra Kairo. Byen ble grunnlagt av Alexander den 

store i 331 f. Kr. og ble Alexandria hovedstaden i det gresk-romerske 

Egypt. Pharos, det legendariske fyrtårnet som var et av Verdens syv 

Underverk er blitt et kulturelt minnesmerke for byen. Alexandria skapte 

også rammen rundt det dramatiske forholdet mellom Kleopatra og Mar-

kus Antonios og var lærdommens sentrum under Antikken. 

Men antikkens Alexandria forfalt, og da Napoleon kom til byen i 1798, 

fant han bare en liten fiskelandsby. Fra det 19. århundre ble Alexandria 

samlingspunkt for Egypts handel og sjøfart.

Det er denne Alexandria som har blitt foreviget gjennom forfattere som 

E. M. Forster og Cavafy. Generasjoner av innvandre fra Hellas og Italia 

har bosatt seg her og gjort byen til et kosmopolitisk handelssentrum.  

Severdigheter 

Det nye biblioteket

Biblioteket i Alexandria var verdens største bibliotek rundt 300 f.kr. og hadde mer 

enn 500.000 skrifter og ble ofte besøkt av filosofer, kunstnere, forfattere og vitenskapsmenn. Her virket Archimedes og her

formulerte Euclides Pythagoras tese. Biblioteket brant ned da Julius Cesar satte fyr på havnen i år 43 f.kr. I dag er det 

bygget opp igjen med hjelp fra UNESCO og det norske arkitektfirmaet Snøhetta.

Det nye Biblioteket i Alexandria ligner på en solskive på vei opp blant bygninger fra århundreskiftet og er et arkitektonisk 

mesterverk av vår tid. Her finnes det også en Nobel-seksjon som er en gave fra Skandinavia.

Hurghada
Hurghada ble grunnlagt i begynnelsen av 1900-tallet. Bare for noen få 

år siden var Hurghada en liten fiskelandsby, men i dag fremstår byen 

som det mest attraktive turistmålet ved Rødehavet. Ferieparadiset som 

strekker seg 25 km lang med hvit strandlinje, er et internasjonalt senter 

for sports- og fritidsdykkere. I Hurghada kan du dykke, snorkle, seile, 

fiske, gå på vann ski, dra på ørkensafari, motorsafari, ta en glassbåt - 

.

Det varme vannet er ideelt for svært mange unike fargerike fisker og 

koraller, Badeferien har et spennende utvalg av alle fasiliteter, bl.a. kafeer, 

restauranter, butikker, golfbaner, berømte internasjonale hotellkjeder osv. 

Gå ikke glipp av Museet og Akvarium med deres fascinerende samling av 

Rødehavets fauna og flora. I dag er Hurghada kjent som en festby, særlig 

blant europeere. Lokale og andre skal fortelle deg at livet der begynner 

etter midnatt. Hurghada sover aldri.

utflukt osv. Vannet er krystallklart med meget god sikt.
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Luxor 

Luxor blir ofte kalt verdens største utendørs museum og det med rette. Men 
Luxor er også mye mer. Antall bevarte monumenter i Luxor-området kan 
 
Det vi kjenner som Luxor består av to områder: Luxor by på Østbredden 
hvor Karnak- og Luxor templer ligger, og Vestbredden der kongenes og 
dronningenes dal, Hatishepsut templet og Memnonkolossene står.

Luxor

ikke sammenlignes med noe annet sted i verden. 

Karnak templet med ikke mindre enn 10 pyloner, en rekke imponerende saler
og rom. Man passerer et overveldende antall reliefprydete søyler. Templet 
ble bygget til ære for guden Amon, og er et av verdens største byggverk 
Det inneholder også mindre templer tilegnet hans kone Mut og sønnen 
Khonsu. Det tilsynelatende uendelige tempelområdet Karnak dekker et 
område på 25 hektar. Dette er helt fantastisk med sine kjempesøyler, en 
hellig innsjø, sfinkser og obelisker. Den store søylehallen med sine 134 
gigantiske søyler - hvorav de største rager hele 23 meter i været. Gå med 
undring forbi Hatshepsuth's obelisk, som med sine 36 meter veier 320 tonn, 
og inn i Det aller helligste. Så forbi den eldste delen av tempelet (4000 år 
gammelt). Tempelet inneholder mange bygninger oppført av mange ulike 
faraoer som for eksempel Ramses I, Tutmoses I, Tutmoses III og Seti II.

Severdigheter:

Østbredden (Karnak og Luxor-templene)

Karnak-templet

Luxor templet ble bygget av Amenhoteb III og Ramses II, og det ligger midt i 
byen. Hvert år hadde man en stor fest for å feire inngangen i et nytt år og for å 
takke jordens fruktbarhet. Denne festen ble kalt Opet. Man kan følge beskrivel-
sen av denne festen på tempelveggene. Videre er tempelet kjent for Ramses II 
sin tempelgård med 74 papyruskolonner. Opprinnelig stod det to obelisker 
foran tempelet, men den ene ble fraktet til Paris i 1836. I dag kan du finne denne 
på Place de la Concorde.

Luxor-templet

I Kongenes dal finnes det 62 utgravde graver. Til tross for plyndring i antikken er de fortsatt utrolig vakre med sine dype, 
buktende sjakter med vegger og tak fulle av fargerike malerier, relieffer og hieroglyfer som forteller om faraoenes ferd til 
dødsriket. Graven til Tut Ankh amon er den eneste graven som er funnet helt inntakt. Denne ble oppdaget av Howard 
Carter i 1922. Til tross for at Tut Ankh Amon var en ung farao, ble det funnet fantastiske gravskatter som i dag er å finne i 
Kairo på det Egyptiske museet.

Vestbredden (Kongenes dal, Hatshepsuth Tempel og Memnonkolossene) 

Kongenes dal ligger på vestsiden av Nilen og det er her faraoene fikk hvile. 

Ved foten av Kongenes dal ligger Dronning Hatshepsuth arkitektonisk fullendte tempel bygget i tre etasjer, med en 
majestetisk beliggenhet ved foten av en enorm fjellvegg og delvis inn i klippesiden. Byggverket harmonerer så fint med 
naturen omkring tempelet som ble kalt "Det mest strålende av alle". På veggene er det maleriske beskrivelser av hvordan 
Hatshepsuth fødes som datter av Solguden, og hennes Rødehavs - ekspedisjon til landet Punt (Somalia). Hun var den eneste 
kvinnelige regjerende farao. Dette ble hun, ved å sende sin mannlige tronefølger til presteskole, avbildet med løsskjegg, 
for deretter å gjøre seg selv til hersker. Da hun døde utslettet han henne fra historien ved å hogge bort hennes navn og 
ødelegge alle statuer av henne.

Kolossene, som er 18 m høye, markerte i sin tid inngangen til Amenophis III's dødstempel. Nilen årlige oversvømmelser 
gjennom århundrer har forlengst vasket bort restene av selve tempelet. De store sandstenskolossene forestiller kongen selv, 
ikke som romerne hevdet, Memnon, sønn av gudinnen Eos (morgenrøden). Ved et jordskjelv ca. 27 f.Kr. fikk den nordlige 
statuen en revne. Dette fremkalte en pipende lyd fra selve statuen, og derved oppsto sagnet om at det var Memnon som 
hilste sin mor når hun viste seg på morgenhimmelen.

Memnonkolossene 
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Aswan

Abu Simbel

Severdigheter 

Aswandemningen

Et av verdens største byggeprosjekt og ble bygget med hjelp av russerne
i perioden 1960 - 1970 tallet. Demningen forsyner i dag hele Egypt med 
strøm.

Philae-tempelet
Her ligger det tempelet bygget til ære for gudinnen Isis. Tempelet ble
flyttet sten for sten av UNESCO i forbindelse med utbyggingen av  
Aswan demningen.

Den uferdige obelisken
Denne ble oppført av Hatishepsut og skulle bli verdens største. 
Obelisken ble hugget i ett stykke på 41,75 meter, men den sprakk.

Aswan er Egypts solrike by, 25 mil sør for Luxor. Den er liten nok til 
å kunne vandre rundt i og er velsignet med en meget vakker beliggenhet 
ved Nilen. Her kan man slappe av og spasere langs strandpromenaden og 
se på seilbåtene eller sette seg ned ved en av de flytende restauranter, lytte 
 
Nilen er på sitt vakreste i Aswan der den strømmer gjennom den gyldne
ørkenen med granittstein, de grønne øyene med sine palmelunder og tro-
piske planter. Her kan man utforske markedene med sine krydderdufter, 
og man kan nyte praktfulle solnedganger med en kopp te på terrassen 
ved det ærverdige Old Cataract Hotell. Aswan med sin spesielle afrikanske 
atmosfære har vært et yndet oppholdssted i vintermånedene siden 

Om kvelden kan man se nubiske musikk- og danseforestillinger i 
kultursenteret i nærheten av strandpromenaden. Her ser man nubierne
bruker berømmelige stokker i sin folkedans.  

til nubisk musikk og spise fersk fisk.

begynnelsen av det 19. århundre, og er det fortsatt.

Abu Simbel ligger 30 mil sør for Aswan ved grensen mellom
Egypt og Sudan. Den største byggherren av alle Egypts faraoer, 
Ramses II fra det 19. dynasti, valgte Abu Simbel for sitt mest 
fascinerende byggeverk. 

Komplekset som er hugget i klippen består av to templer. Det 
største av dem ble bygget til æren for Ramses selv som regjerte 
i 67 år i det 13 århundret f. Kr.. Fire kolossale statuer fremstiller
Ramses II sittende foran tempelfasaden. Siden antikken har en
av de 20 m høye skulpturene blitt brukket av. På det helligste
punktet i tempelet som ligger helt innerst, sitter faraoen sammen 
med tre andre guder. To ganger om året (22. februar og 22. 
oktober) går solens stråler igjennom hele templet og belyser 
kongen og gudene i ca. 5 min.
Det minste templet ble bygget for å minne faraoens favoritthus-
tro, den vakre Nefertari. På hver side av tempelfasaden står tre 
10 meters høye statuer hvorav to fremstiller kongen og en frem-
stiller dronningen. 
På 1960-tallet stod templene i fare for å forsvinne under vann-
massene pga bygging av Aswan demning. Unesco igangsatte 
sitt gigantiske redningsprosjekt for kulturminner i Nubia. Abu 
Simbel templene ble hugget og løftet 80 meter opp på et platå. 
Norge sammen med Sverige og Danmark deltok i den nordiske 
ekspedisjonen som reddet kulturminner i Det sundanesiske Nu-
bia sør for Abu Simbel.



Sharm El Sheikh
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Sharm El Sheikh ligger på sydspissen av Sinai - halvøya mellom 
Akababukta og Suez-bukta. Rødehavets paradis er kjent for å være

Sharm El Sheikh var opprinnelig en beduinsk fiskelandsby, men fremstår
i dag med sine luksuriøse hoteller og de unike vannsport- og shoppin-
gmulighetene som den mest moderne feriebyen i Egypt. Byen er 
omringet av fantastiske strender og de fargerike Sinai - fjellene. Sharm
El Sheikh har flotte restauranter, baserer, kasinoer, diskoteker, barer, 
kaffer, golfbaner osv. Badeparadiset tilbyr dykking og snorkling i 
verdensklasse. I tillegg kan du oppleve kamelridning, hesteridning eller
ørkensafari. 

symbol for de 3S; sol, sjø og sand.

Ras Mohammed

I 1983 ble Ras Mohammed erklært som den første nasjonalparken i 
Egypt. I dette undervannsparadiset lever koraller som er mellom 
115000 og 200000 år gamle. Du kommer aldri til å glemme dykking 
eller snorkling i dette naturreservatet.

Siden det gamle Egypt har Sinai - halvøya vært befolket av nomader. 
Ordet beduin stammer fra det arabiske ”badayah” som betyr ørken. 
Dagens beduiner i Sinai er delt i ulike stammer som har forskjellige 

Noen beduiner bor fortsatt i telt, men de fleste har skaffet seg vanlig 
bolig. I tillegg til kamel, geit og sauehold har beduinene begynt å 
drive med turistvirksomhet, f. eks. Ørkensafari, kamelridning og 
beduinsk middag.

regler og tradisjoner. Hver stamme er styrt av en sheikh. 

Beduiner

St. Katarina
St. Katarina ligger ved foten av det hellige Sinai fjellet ”Moses fjellet” hvor profeten Moses mottok de ti bud. Katarina-klosteret 

ble grunnlagt av keiser Justinian mellom 527 og 565 e.kr. Det ble bygget rundt den brennende busken, der Guden talte til Moses.

Klosteret som står på Unescos liste over verdens kultur- og natursteder oppbevarer fra 500-tallet en mengde verdifulle kunstverk, 

bl.a. den kjente transfigurasjonsmosaikken som viser Kristus flankert av disiplene, greske og russiske ikoner, voksmalerier, kost-

bare kister osv. Klosterets bibliotek eier verdens nest største samling av bibelske manuskripter etter biblioteket i Vatikanet. 

Samlingen består av 4,500 bind som er i skrevet i gresk, koptisk, arabisk, hebraisk, armensk, slavisk, syrisk, georgisk og 

diverse andre språk. I over femten hundre år har St. Katarina-klosteret vært ett av de største religiøse sentrene for pilegrims-

reisende i hele verden. 



King Tut Rundreise 08 Dager / 07 Netter
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Dag 1: 
og hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet og over-
natting i Kairo.

Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende 

Dag 3: 
andria, (turen opp til Alexandria tar ca 3 timer med buss.) eller til den gamle 
bydelen av Kairo, med Citadellet og Basaren. Overnatting i Kairo*.

Frokost på hotellet. Dagen er fri. Mulighet for ekstra utflukt til Alex-

Dag 5: 
enten å slappe av hele dagen og nyte solen og byen eller å ta en frivillig 
utflukt til Abu Simbel med fly eller buss. Om kvelden seiler vi nordover mot 
Kom Ombo. Overnatting ombord.

Frokost på hotellet og transport til cruisebåten. Vi har mulighet til 

Dag 6: 
Ombo templet. Vi spiser lunsj, og deretter kan utsikten nytes fra en 
solseng under seilasen mot Edfu og andre små byer langs Nilen. Vi 
stopper ved Edfu for å besøke det berømte templet fra den gresk-romerske 
perioden. Om kvelden fortsetter vi seilasen mot Luxor. Overnatting ombord.

Vi starter dagen med frokost på båten. Deretter besøker vi Kom-

Dag 7: 
Luxor, med bl.a. Kongenes dal, Hatshepsuit-templet og Memnonkolossene. 
Deretter kjører vi tilbake til Luxor hvor vi spiser lunsj før vi fortsetter 
turen til Karnak og Luxortemplet. Overnatting ombord. 

Frokost på båten. Vi starter dagen med å besøke Vestbredden av 

Dag 8: 
videre til Oslo via europeisk by.

Vi spiser frokost på båten, og deretter flyer vi tilbake til Kairo og 

*Ang. dag3: Her kan man velge 
Aswan eller overnatte i Kairo og dra tidlig om morgenen på d. 4 til
Aswan med fly. Se prisoversikten for prisforskjell.

å sette seg på nattoget og  mot kjører

Viktig a vite ang. nattog: P  sommertid g r toget fra Alexandria sent 
på ettermiddagen via Kairo til Aswan, mens på vintertid starter nattoget 
tidlig på kvelden fra Kairo. Turen tar ca. 15 timer fra Alexandria og 
12 timer fra Kairo.

å å

- Overnatting og frokost i Kairo og Aswan.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo - Aswan - Luxor - Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Avreisadager: Hele ret, l dager. 
Mulighet for avreise på mandager og torsdager.

å ør

Dag 2: 
Verdens syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). Vi spiser lunsj på en  
restaurant før vi fortsetter turen til det Egyptiske Museet, med bl.a. Tut Ankh 
Amons gravskatter. Overnatting i Kairo.

Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker vi ett av 

Dag 4: 
å fly videre til Aswan. Etter vi har ankommet Aswan, sjekker vi inn på hotellet. 
Deretter starter vi turen til Philaetemplet, den halvferdige obelisken og Aswan-
demningen. På ettermiddagen skal vi oppleve Nilen med en fascinerende og 
avslappende Felucca tur rundt øyene. Overnatting i Aswan.

Vi starter dagen med tidlig frokost i Kairo og kjører så til flyplassen for 



Avreisadager: Hele ret, l dager.
Mulighet for avreise på tirsdager og torsdager.

å ør

- Overnatting og frokost i Kairo.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo - Luxor - Aswan - Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Dag 4: Frokost ombord. Etter frokost drar vi til det store Karnak 
temlet og videre til Luxor templet. Lunsj på båten. På ettermidda-
gen seiler vi sakte oppover Nilen mot Edfu. Båten blir liggende 
ved kai i Edfu overnatting ombord.

Dag 5: Frokost på båten. Etter frokost besøker vi det berømte Edfu 
templet fra den gresk-romerske perioden. Mens vi nyter lunsjen om- 
bord seiler vi sakte mot Kom Ombo. Sent på ettermiddagen besøker 
vi tempelet. Overnatting ombord.

Dag 6: Mens vi nyter frokosten har vi begynt den siste delen av turen 
mot Aswan. Etter ankomst til Aswan, vil vi besøke Philiatemplet, den 
uferdige obelisken og Aswan-demningen. På ettermiddagen skal vi 
oppleve Nilen med en fascinerende og avslappende Felucca tur rundt 
øyene. Overnatting ombord.

Dag 7: Frokost ombord. Etter frokosten kjøre vi til flyplassen for 
å fly til Kairo. Dagen er fri. Overnatting i Kairo. 

Dag 8: Vi spiser frokost på hotellet, og deretter flyer vi tilbake til 
Oslo via europeisk by.

Nefertiti Rundreise 8 Dager / 7 Netter 

Dag 1: Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre 
smilende og hyggelige representanter på flyplassen. Transport til 
hotellet og overnatting i Kairo.

Dag 3: Vi starter dagen med tidlig frokost på hotellet og kjøre så 
til flyplassen for å fly videre til Luxor. Etter vi har ankommet 
Luxor, sjekker vi inn på cruisebåten. Deretter starter vi turen med 
å besøke Vestbredden av Luxor med bl.a Kongenes dal, Hatshepsuit
templet og Memnonkolossene. Deretter kjøre vi tilbake til båten 
eller vandre rundt i byen for shopping eller for å bli kjent. Over-
natting ombord.

8

Dag 2: Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker 
vi ett av Verdens syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). 
Vi spiser lunsj på en restaurant før vi fortsetter turen til det 
Egyptiske Museet, med bl.a. Tut Ankh Amons gravskatter.
Overnatting i Kairo.
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Ramses Rundreise 11 Dager / 10 Netter

Dag 1: 
og hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet og over-
natting i Kairo.

Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende 

Dag 2: 
av Verdens syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). Vi spiser lunsj 
på en restaurant før vi fortsetter turen til det Egyptiske Museet, med bl.a.
Tut Ankh Amons gravskatter. Overnatting i Kairo. 

Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker vi ett 

Dag 4: 
dagen seiler vi sakte oppover Nilen mot Edfu. Båten blir liggende ved 
kai i Edfu overnatting ombord.

Frokost ombord. Formiddagen er fri, lunsj på båten. På ettermid-

Dag 5: 
den gresk-romerske perioden Edfu templet. Mens vi nyter lunsjen om- 
bord seiler vi sakte mot Kom Ombo. Båten blir liggende ved kai 
overnatting ombord.

Frokost på båten. Etter frokosten besøker vi det berømte templet fra 

Dag 8: 
tempelet til gudene Haroeris og Sobekog befinner seg. Vi bes ker tempelet.
Deretter seiler vi sakte mot Luxor. Overnatting ombord.

Frokost på båten. Vi seiler nordover mot Kom Ombo hvor dobbel 
ø

Dag 9: 
templet og videre til Luxor templet. Overnatting ombord.

Frokost ombord. Etter frokosten drar vi til Det store Karnak 

Dag 10:
Kairo og europeisk by.

 Frokost på båten. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via 

Avreisadager: Hele ret, l dager.
Mulighet for avreise på tirsdager og torsdager.

å ør

- Overnatting og frokost i Kairo.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo -Luxor - Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Dag 3: 
plassen for å fly videre til Luxor. Etter vi har ankommet Luxor, sjekker vi 
inn på cruisebåten. Deretter starter vi turen med å besøke Vestbredden 
av Luxor, med bl.a. Kongenes dal, Hatshepsuit-templet og Memnonko-
lossene. Deretter kjører vi tilbake til båten eller vandrer rundt i byen for 
shopping eller for å bli kjent med byen. Overnatting ombord.

Vi starter dagen med tidlig frokost i Kairo og kjører så til fly-

Dag 6: 
turen mot Aswan. Etter ankomst til Aswan, vil vi besøke Philaetemplet, den 
uferdige obelisken og Aswandemningen. På ettermiddagen skal vi oppleve 
Nilen med en fascinerende og avslappende Felucca tur rundt øyene. 

Mens vi nyter frokosten på båten har vi begynt den siste delen av 

Overnatting ombord.

Dag 7: Frokost på båten. Vi har mulighet til enten å slappe av hele 
dagen og nyte solen og byen eller ta en ekstra utflukt til Abu Simbel 
enten med fly eller buss. Overnatting ombord.
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Kleopatra Rundreise 11 Dager / 10 Netter 

Dag 1: 
hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet og overnatting i 
Kairo.

Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende og

Dag 3: 
Alexandria,(turen opp til Alexandria tar ca 3 timer med buss ), eller til den 
gamle bydelen av Kairo med Citadellet og Basaren. Overnatting i Kairo*.

Frokost på hotellet. Dagen er fri. Mulighet for ekstra utflukt til 

Dag 4: 
for å fly videre til Aswan. Etter vi har ankommet Aswan, sjekker vi inn på 
hotellet. Deretter starter vi turen til Philaetemplet, den halvferdige obelisken 
og Aswandemningen. På ettermiddagen skal vi oppleve Nilen med en 
fascinerende og avslappende Felucca tur rundt øyene. Overnatting i Aswan.

Vi starter dagen med tidlig frokost i Kairo og kjører så til flyplassen 

Dag 5: 
enten å slappe av hele dagen og nyte solen og byen eller å ta en frivillig 
utflukt til Abu Simbel med fly eller buss. Om kvelden seiler vi nordover.
mot Kom Ombo. Overnatting ombord.

Frokost på hotellet og transport til cruisebåten. Vi har mulighet til 

Dag 7: 
med bl.a. Kongenes dal, Hatshepsuit-templet og Memnonkolossene. Deretter 
kjører vi tilbake til Luxor hvor vi spiser lunsj før vi fortsetter turen til Karnak 
og Luxor templet. Overnatting ombord.

Frokost på båten. Vi starter dagen med å besøke Vestbredden av Luxor, 

Dag 8: 
tar ca 3,5 timer. Etter at vi har sjekket inn på hotellet, kan dagen brukes til å 
slappe av i solen, eller være med på en av våre utflukter. 

Vi spiser frokost på båten, deretter kjører vi buss til Hurgada. Turen 

Dag 9 - 10: Frokost på hotellet. Dagen er fri. 

Dag 11: 
Kairo og europeisk by

Frokost på hotellet. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via 

Dag 2: 
syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). Vi spiser lunsj på en restaurant før vi 
fortsetter turen til det Egyptiske Museet, med bl.a. Tut Ankh Amons gravskatter. 
Overnatting i Kairo.

Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker vi ett av Verdens

Avreisadager: Hele  l dager.
Mulighet for avreise på mandager og torsdager.

året, ør

*Ang. dag3: Her kan man velge 
eller overnatte i Kairo og dra tidlig om morgenen på d. 4 til Aswan med fly.
Se prisoversikten for prisforskjell.

å sette seg på nattoget og kj re mot Aswan ø

Viktig a vite ang. nattog: P  sommertid g r toget fra Alexandria sent  
ettermiddagen via Kairo til Aswan, mens på vintertid starter nattoget tidlig 
på kvelden fra Kairo. Turen tar ca. 15 timer fra Alexandria og 12 timer 
fra Kairo.

å å på

- Overnatting og frokost i Kairo,  Aswan.
- Overnatting og frokost i Hurghada / Sharm evt. all inklusive.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo - Aswan - Hurghada - Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Dag 6: 
Ombo templet. Vi spiser lunsj, og deretter kan utsikten nytes fra en solseng 
under seilasen mot Edfu og andre små byer langs Nilen. Vi stopper ved Edfu 
for å besøke det berømte templet fra den gresk-romerske perioden. 

Vi starter dagen med frokost på båten. Deretter besøker vi Kom 

Om kvelden fortsetter vi seilasen mot Luxor. Overnatting ombord.
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Isis Rundreise 15 Dager / 14 Netter

Dag 1: 
hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet og overnatting i 
Kairo.

Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende og

Dag 3: 
Alexandria,(turen opp til Alexandria tar ca 3 timer med buss ), eller til den 
gamle bydelen av Kairo med Citadellet og Basaren. Overnatting i Kairo*.

Frokost på hotellet. Dagen er fri Mulighet for ekstra utflukt til 

Dag 4: 
for å fly videre til Aswan. Etter vi har ankommet Aswan, sjekker vi inn på 
hotellet. Deretter starter vi turen til Philaetemplet, den halvferdige obelisken 
og Aswandemningen. På ettermiddagen skal vi oppleve Nilen med en 
fascinerende og avslappende Felucca tur rundt øyene. Overnatting i Aswan.

Vi starter dagen med tidlig frokost i Kairo og kjører så til flyplassen 

Dag 5: 
enten å slappe av hele dagen og nyte solen og byen eller å ta en frivillig 
utflukt til Abu Simbel med fly eller buss. Om kvelden seiler vi nordover .
mot Kom Ombo. Overnatting ombord.

Frokost på hotellet og transport til cruisebåten. Vi har mulighet til 

Dag 7: 
med bl.a. Kongenes dal, Hatshepsuit-templet og Memnonkolossene. Deretter 
kjører vi tilbake til Luxor hvor vi spiser lunsj før vi fortsetter turen til Karnak 
og Luxortemplet. Overnatting på båten.

Frokost på båten. Vi starter dagen med å besøke Vestbredden av Luxor, 

Dag 8: 
tar ca 3,5 timer. Etter at vi har sjekket inn på hotellet, kan dagen brukes til å 
slappe av i solen, eller være med på en av våre utflukter. 

Vi spiser frokost på båten, deretter kjører vi buss til Hurgada. Turen 

Dag 9 - 14: Frokost på hotellet. Dagen er fri. 

Dag 15: 
Kairo og europeisk by

Frokost på hotellet. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via 

Dag 2: 
syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). Vi spiser lunsj på en restaurant før vi 
fortsetter turen til det Egyptiske Museet, med bl.a. Tut Ankh Amons gravskatter. 
Overnatting i Kairo.

Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker vi ett av Verdens

Avreisadager:  Hele dager. 
Mulighet for avreise på mandager og torsdager.

året, lør

*Ang. dag3: Her kan man velge 
eller overnatte i Kairo og dra tidlig om morgenen på d. 4 til Aswan med fly.
Se prisoversikten for prisforskjell.

å sette seg på nattoget og kj re mot Aswan ø

Viktig a vite ang. nattog: P  sommertid g r toget fra Alexandria sent  
ettermiddagen via Kairo til Aswan, mens på vintertid starter nattoget tidlig 
på kvelden fra Kairo. Turen tar ca. 15 timer fra Alexandria og 12 timer 
fra Kairo.

å å på

- Overnatting og frokost i Kairo og Aswan.
- Overnatting og frokost I Hurghada / Sharm evt. all inklusive.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo - Aswan - Hurghada - Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Dag 6: 
Ombo templet. Vi spiser lunsj, og deretter kan utsikten nytes fra en solseng 
under seilasen mot Edfu og andre små byer langs Nilen. Vi stopper ved Edfu 
for å besøke det berømte templet fra den gresk-romerske perioden. 

Vi starter dagen med frokost på båten. Deretter besøker vi Kom 

Om kvelden fortsetter vi seilasen mot Luxor. Overnatting ombord.
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Keo s Rundreise 15 Dager / 14 Netter p

Dag 11- 14: Frokost på hotellet. Dagen er fri.

Dag 15: 
via Kairo og europeisk by.

Frokost på hotellet. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo 

Dag 1: 
og hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet og over-
natting i Kairo.

Ankomst Kairo. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende 

Dag 2: 
av Verdens syv underverker (Pyramidene og Sfinksen). Vi spiser lunsj 
på en restaurant før vi fortsetter turen til det Egyptiske Museet, med bl.a. 
Tut Ankh Amons gravskatter. Overnatting i Kairo. 

Vi starter dagen med frokost på hotellet. Deretter besøker vi ett 

Dag 4: 
dagen seiler vi sakte oppover Nilen mot Edfu. Båten blir liggende ved kai 
i Edfu overnatting ombord. 

Frokost ombord. Formiddagen er fri, lunsj på båten På ettermi -d

Dag 5: 
den gresk-romerske perioden Edfu templet. Mens vi nyter lunsjen om 
bord på båten, seiler vi sakte mot Kom Ombo. Båten blir liggende ved kai 
overnatting ombord.

Frokost på båten. Etter frokost besøker vi det berømte templet fra 

Dag 8: 
tempelet til gudene Haroeris og Sobekog befinner seg. Vi bes ker tempelet. 
Deretter seiler vi sakte mot Luxor. Overnatting ombord.

Frokost på båten. Vi seiler nordover mot Kom Ombo hvor dobbel 
ø

Dag 9: 
og videre til Luxor templet. Overnatting ombord.

Frokost ombord. Etter frokosten drar vi til Det store Karnak-templet 

Dag 10:
Kairo og europeisk by.

 Frokost på båten. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via 

Avreisadager: Hele  l dager. 
Mulighet for avreise på tirsdager og torsdager.

året, ør

- Overnatting og frokost i Kairo.
- Overnatting og frokost i Hurghada / Sharm evt. all inklusive.
- 1. Klasse Nilecruise med fullpensjon.
- Fly Oslo - Kairo - Luxor - Hurghada- Kairo - Oslo.
- Inngangsbilletter til utflukter som står i programmet.
- Lunsj på alle utflukter.
- Transport.
- Reiseleder - guide.

Prisen Inkluderer ( : se også egen prisoversikt for flere detaljer )

Dag 3: 
assen for å fly videre til Luxor. Etter vi har ankommet Luxor, sjekker vi 

inn på cruisebåten. Deretter starter vi turen med å besøke Vestbredden 
av Luxor, med bl.a. Kongenes dal, Hatshepsuit-templet og Memnonko-
lossene. Deretter kjører vi tilbake til båten eller vandrer rundt i byen for 
shopping eller for å bli kjent med byen. Overnatting ombord.

Vi starter dagen med tidlig frokost i Kairo og kjører så til fly
pl

-

Dag 6: 
turen mot Aswan. Etter ankomst til Aswan, vil vi besøke Philaetemplet, den 
uferdige obelisken og Aswandemningen. På ettermiddagen skal vi oppleve 
Nilen med en fascinerende og avslappende Felucca tur rundt øyene. 

Mens vi nyter frokosten på båten, har vi begynt den siste delen av 

Overnatting ombord.

Dag 7: Frokost på båten. Vi har mulighet til enten å slappe av hele 
dagen og nyte solen og byen eller ta en ekstra utflukt til Abu Simbel 
enten med fly eller buss. Overnatting ombord.
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Nilencruise 

Generell standard på cruisebåtene:

Vi bruker flere rederier med høy standard på sine båter og for alle båtene gjelder følgende:
- Ca. mellom 50-60 lugar pr. båt
- Alle rom i rimelig størrelse enten med dobbelseng eller 2 enkle senger, flere rom har mulighet for en ekstra seng - maks 
  3 personer pr. rom.
- Alle rom har TV, aircondition, lite kjøleskap, ekstra sitteplasser, safeboks eller mulighet for oppbevaring i resepsjonen
- Eget bad med dusj eller badekar
- Alle lugarer ryddes 2 ganger pr. dag.
- Når båten ligger til kai vil det ikke være mulig med utsikt fra lugaren pga andre cruisebåter.
- Båtene vil ikke være tilpasset personer med gangbesvær da det er mange trapper og ingen heis.
- Båtene har hellpensjon og det serveres frokost, lunsj og middag i restauranten som  kan tilby både internasjonal og 
  egyptiske spesialiteter.
- Det vil også være bar med alle rettigheter, dansegulv og mulighet for både internasjonal og egyptisk musikk.
- Et lite vaskeri.
- En basar/ suvenirbutikk.
- På soldekk finnes solsenger, sittegrupper, et lite basseng av varierende størrelse og gratis håndkle servise.
- De fleste av båtenes ansatte vil snakke engelsk.
- Flere kvelder i uken vil båten arrangerer underholdning.

Når nilecruiset er en del av rundreisen:

Standarden på båter vi bruker er 1. klasses uansett hvilken hotellkategori man ellers velger for sin rundreise. Alle lugarer
er utvendige og alle ligger over vannlinjen, men det kan være vanskelig helt å unngå lyd fra motoren.

Det er en fantastisk opplevelse å seile på Nilen.

Cruisebåtene er som flytende 1.klasses hoteller som tar deg frem til ulike severdigheter. Underveis kan man nyte livet 
liggende på en solseng eller sittende i skyggen med en god bok mens det egyptiske folkelivet går sin vante gang langs 

Det klassiske Nilecruiset går mellom Luxor og Aswan og her er det flere muligheter å velge imellom: Starter man i Luxor 
og seiler oppover nilen mot Aswan tar cruiset 5 dager/ 4 netter, mens starter man i Aswan tar turen 4 dager/ 3 netter nedover 
mot Luxor. Det er også mulighet for å seile begge veier på et cruise og da vil man være 8 dager/ 7 netter om bord.

Nilens bredde når båten kjører sakte forbi.



Sofitel Le Sphinx*****
Et meget bra 1.klasses hotell rett nedenfor  pyramidene.

Fakta om hotellet:
1.Alexandria Road, Pyramids, Kairo
Tlf: 002-2-3837444
Fax:0020-2-3834930
www.sofitel.com
Distanse til flyplassen: ca 35 km
Nilen: 12 km
Kairo sentrum: ca.15 km
Antall rom: 274 
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: 2 stk
Bar & Disco: Ja/ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja, 24t
Business-senter: Ja
Safeboks: i resepsjonen
Balkong: nei
Utsikt: mot hagen
Treningssenter: Ja
Golf / Tennis: Nei
Annet: vask/ rens, møterom, hotellshops

Intercontinentel Pyramid Park Hotell*****
Et meget bra 1.klasses hotell I nærheten
til pyramidene. 

Fakta om hotellet:
Alexandria Desert Road, Kairo
Tlf: 002-2-38388300
Fax:0020-2-38388400
www.ichotelsgroup.com/intercontinentel
Distanse til flyplassen: ca 40 km
Nilen: 17 km
Kairo sentrum: ca.18km
Antall rom: 470
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: Ja/ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja, 24t
Business-senter: Ja
Safeboks: i resepsjonen
Balkong: ja
Utsikt: mot hagen/basseng
Treningssenter: Ja
Golf / Tennis: nei
Annet: vask/ rens, møterom, hotellshops

 Hoteller i Kairo 

Fairmont Hotell *****
Et meget bra 1. klasses hotell i bydelen Heliopolis.

Fakta om hotellet:
Uruba Street, Kairo
Tlf: 0020-2-22677730
Fax:0020-2-22677600
www.fairmont.com
Distanse til flyplassen: 5 km
Nilen: 20 km
Kairo sentrum:  18 km
Antall rom: 588
Svømmebasseng: Ja, utendørs 
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar: Ja
Cafe: ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Safeboks: Ja 
Balkong: Nei
Utsikt: hage, basseng, hagen
Fitnessenter: Ja
Egetr Casine
Squach/Tennis: ja
Annet: frisør, møterom SPA, hotellshops
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 Hoteller i Kairo 
Hotell Shepeard ****
Et eldre og velfungerende 4* hotell i hjertet av Kairo 
og rett ved Nilen.

Fakta om hotellet:
Cornishe el Nil, Garden City, Kairo
Tlf: 0020-2-27921000 
Fax: 0020-2-27921010
www.shephead-hotel.com
Distanse til flyplassen: 45 min i bil
Nilen:0 
Kairo sentrum: 0 (ligger rett v. det egyptiske museet)
Antall rom: 300
Svømmebasseng: nei
Restaurant/Cafe: ja
Casino: Ja
Roomservise:ja 
Business-senter:ja 
Safeboks: ja
Utsikt: mot Nilen og gaten/ teressen
Treningssenter:Nei
Golf / Tennis: nei
Annet: vaskeri, butikker , Casino

Zoser Hotell****
Bra hotell beliggende i bydelen Giza.

Fakta om hotellet:
252 Pyramids road, Giza
Tlf: 0020-2-7800020
Fax: 0020-2-7800022
www.zoser-hotel.com
Distanse til flyplassen: 40 km
Nilen: 20km
Kairo sentrum: 20km
Antall rom: 410
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja
Cafe: ja
Roomservise: ja 
Business-senter:ja 
Safeboks:ja 
Balkong:ja 
Utsikt: mot gate/basseng
Treningssenter: nei
Golf / Tennis: nei
Annet: Frisør, shops

Delta Kaud Pyramids Hotell***
Et enkelt og godt turistklassehotell med flott 
utsikt til pyramidene.

Fakta om hotellet:
End of King Faisai Road, Giza
Tlf: 0020-2-3834177
Fax:
www.
Distanse til flyplassen: 40 km
Nilen: 20 km
Kairo sentrum: 20km
Antall rom: 100
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar & Disco: Ja/nei 
Cafe: Ja
Roomservise: Ja 
Business-senter:  Ja
Safeboks: i resepsjonen
Balkong: nei
Utsikt: terrasse i 11 etg med flott utsikt til Pyramidene
Treningssenter: nei
Golf / Tennis: nei
Annet: eget vaskeri

Victoria Hotell***
Et godt turistklasse hotell i sentrum av Kairo i 
Britisk/viktoriansk still.

Fakta om hotellet:
66 Al-Gomhuriyya, Cairo
Tlf: 0020-2-5892290
Fax:0020-2-5913008
www.victoria.com.eg
Distanse til flyplassen: 15 km
Nilen: 3,5 km
Kairo sentrum: 0
Antall rom: 105
Svømmebasseng: Nei
Gratis håndkleservise: 
Restaurant: Ja, enkel servering
Bar & Disco: Ja/nei
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Bankboks: i resepsjonen
Balkong: nei
Utsikt: mot gaten og hage
Treningssenter: Nei
Golf / Tennis: Nei
Annet: internettcafe
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 Hoteller i Aswan 

Isis Island Resort*****
1.klasses hotell beliggende på en øy i Nilen.

Fakta om hotellet:
Isis Island Aswan
Tlf: 0020-97-317400
Fax: 0020-95-317405
www.pyramisaegypt.com
Distanse til flyplassen: ca. 17 km
Nilen: 0 m
Aswan sentrum: ca. 1,5 km med egen gratis båt
Antall rom:  450 ( 5 etg. )
Svømmebasseng: Ja, 3 utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja, flere
Bar & Disco: Ja / nei
Cafe: ja
Roomservise: ja
Business-senter: ja
Bankboks: ja
Balkong: terresse
Utsikt: mot hagen
Treningssenter: ja
Golf / Tennis: nei /ja
Annet: vask/rens, møterom

Marhaba Palace Hotel***
Et godt turistklassehotell, ligger rett ved Nilen og 
Aswan sentrum.

Fakta om hotellet:
Corniche El Nile,  Aswan
Tlf: 0020-972 330 102
Fax:00200-972 330 105
www.marhaba-aswan.com
Distanse til flyplassen:ca.19 km 
Nilen: 0
Aswan sentrum: 0
Antall rom: 78
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja/nei
Cafe: ja
Roomservise: ja
Business-senter: nei
Safeboks: i resepsjonen
Balkong: nei
Utsikt: mot hagen/Nilen
Treningssenter: ja
Golf / Tennis: nei /nei
Annet: vask/rens, møterom

Basma Hotell****
Bra hotell, ligger på et av Aswan høyeste 
områder med flott utsikt.

Fakta om hotellet:
In front of Nubian Museum, Aswan
Tlf: 0020-97-2310901
Fax: 0020-97-2310907
www.basmahotel.com
Distanse til flyplassen: ca. 17 km
Nilen: 15-20 å gå
Aswan sentrum: 15-20 å gå
Antall rom: 189
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja/nei
Cafe: ja
Roomservise: ja
Business-senter: ja
Bankboks: i resepsjonen
Balkong: ja
Utsikt: mot hage, mot Aswan by 
Treningssenter: nei
Golf / Tennis: nei
Annet: vaskeri, butikksområde
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 Hoteller i Hurghada

Steigenberger Al Dau Club *****
Et meget bra 1.klasses hotell med alle fasiliteter.

Fakta om hotellet:
Yussif Afifi Road, Hurghada
Tlf: 0020-65-3465400
Fax:0020-65-3465436
www.steigenbergeraldaubeach.com
Distanse til flyplassen:  6 km
Hurghada sentrum: 5 km
Antall rom:  391  
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja
Cafe: ja
Roomservise: ja
Business-senter: ja
Safeboks: på rommet
Balkong: balkong/ terrasse
Utsikt: mot hage/basseng/havet
Treningssenter: ja
Egen golfbane
Annet: dykkersenter, butikker, frisør, barneklubb, SPA

Desert Rose****
Velfungerende 4 * hotell med flere bygninger og et 
stort uteområde. 

Fakta om hotellet:
Adressen: safaga Road, Red Sea, Hurghada
Tlf: 0020-065-3460600
Fax:0020-065-3 460608
www.desertrose-resort.com
Distanse til flyplassen: 10 min
Hurghada sentrum:  15 min
Antall rom: 608
Svømmebasseng: Ja, flere 
Egen strand
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja
Cafe: ja
Business-senter: nei
Safeboks: ja
Balkong/terasse
Utsikt: mot hage /basseng. Tillegg for havutsikt
Treningssenter: ja
Golf / Tennis: nei
All inklisiv: Ja
Annet: vannsport senter, shopping, vask/rens. 

  

Bella Vista hotell***
Et koselig turistklassehotell i sentrum av Hurghada.

Fakta om hotellet:
Sheraton road, Hurghada
Tlf: 0020-65-3448691
Fax: 0020-65-3443548
www.bellavista-hurghada.com
Distanse til flyplassen: ca. 10min m bil
Hurghada sentrum: 0
Antall rom: 128
Svømmebasseng: Ja, utendørs
Gratis håndkleservise: ja
Restaurant: ja
Bar & Disco: ja
Cafe: ja
Roomservise: ja
Business-senter: ja
Bankboks:ja 
Balkong: ja
Utsikt: delvis mot pool og havet
Treningssenter: nei
Golf / Tennis: nei
Annet: dykkersenter, frisør, enkelte butikker
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 Hoteller i Sharm El Sheik
Dreams Beach Hotell *****
Bra 1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
Um el SID CLIFF, Sharm el Sheik
Tlf: 0020-69-3660170
Fax:0020-69-3660199
www.dreamsresortsegypt.com
Distanse til flyplassen: 15 km
Naama Bay: 7 km
Antall rom: 418
Svømmebasseng: Ja, 
Egen strand med Koralrev
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar & Disco: Ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Nei
Bankboks: Ja
Balkong: Balkon/terrase
Utsikt: hage/pol
Treningssenter: Ja
Golf / Tennis: nei/ja
Annet: barne club, vannsportsenter. Har all inklusiv  mht mat

Dreams vacation****
Prisgunstig hotell med flotte snorkle muligheter.

Fakta om hotellet:
Um El Sid Cliff, Sharm el Sheik
Tlf: 0020-69-3660170
Fax:0020-69-3660199
www.dreamsresortsegypt.com
Distanse til flyplassen: 15 km
Naama Bay: 7 km
Antall rom: 315
Svømmebasseng: Ja,
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar & Disco: Ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Nei
Safeboks: Ja
Balkong: balkong / terrasse 
Utsikt: mot hage/basseng, 
Healh club: Ja
Golf / Tennis: nei
All inklusiv mht mat
Annet: flotte snorklemuligheter-Falcon Hills Hotell ***

Bra turistklasse hotell.

Fakta om hotellet:
Um Sid, Sharm el Sheikh
Tlf: 00206 9 3663080
Fax: 00206 9 3663083
www.falcon-hotels.com
Distanse til flyplassen: 17 km
Naama Bay: 5 km
Antall rom: 136
Svømmebasseng: Ja,
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar & Disco: Ja/nei
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Nei
Safeboks: ja
Balkong: balkong / terrasse 
Utsikt: Mot hage / basseng
Healh club: Nei
Golf / Tennis: nei/ja
All inklusiv mht mat: Nei
Annet: Egen buss til Naarma Bay
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Om Jordan 

Denne byen sprer seg utover 19 høyder. Amman er den moderne og
samtidig gamle hovedstaden i Jordans hashemittiske kongedømme. 
Under jernalderen ble den kalt Rabbath-Ammon og senere Filadelfia.
Denne gamle byen som en gang i tiden tilhørte den dekapoliske alliansen, 
har nå et folketall på rundt 2,5 millioner. 

Amman

Amman blir ofte omtalt som 'den hvite byen' på grunn av sine maleriske 
lave hvitkalkede hus. Det finnes mange historiske steder i byen. De eldste 
festningene er blitt et sted for utallige utgravninger som viser rester av 
den neolittiske periode, såvel som den hellenistiske og sen-romerske og 
frem til den arabisk-muslimske.

De tre museene; Jordans Arkeologiske Museum, Folkemuseet og Museet 
for populære tradisjoner gir oss et innblikk i fortidens kultur.

Citadellet inneholder rester av Herkules-templet, Umayyade-palasset og 
Bysantinerkirken. Ved siden av Citadellet ligger det Romerske Teater 
som er hugget ut i fjellet og er formet som en dyp skål. Teatret har 6000 
plasser og brukes i forbindelse med kulturelle begivenheter den dag i dag. 
Her finnes også et annet modernisert teater, kjent som Odeonteatret, som 
brukes til konserter.

Den gamle byen Petra er en av Jordans nasjonalskatter og landets mest
berømte turistattaraksjon.

Petra

Den ligger omtrent tre timer sør for Amman og stammer fra nabateerne, et 
 
Petra representerer ett av Verdens Underverker, og som et av Unescos histo-
riske steder tiltrekker byen besøkende fra alle deler av verden. 
Det som er mest tiltrekkende ved byen, er dens spesielle beliggenhet inne 
i en trang ørkenkløft. Her går man 1 km gjennom en kløft med vegger som 
rager 200 m oppover. Ved enden av kløften reiser ”Skatt-Kammeret” seg, 
Petras mest berømte monument. Skattkammerets storslåtte fasade, har vært 
 
Den er bare ett av et utall arkeologiske underverker man kan utforske i Petra. 
Forskjellige turer og klatreturer åpner for hundrevis av bygninger, graver, 
bad, gravkammere, templer, buede innganger, søylegangveier og uforglem-
melige bilder i stein, foruten et utendørsteater med plass til 3000 tilskuere,
et kjempestort kloster fra det første århundre. 

arabisk folk som bosatte seg i sør-Jordan for over 2000 år siden.

et yndet motiv for fotografer, også innen filmens verden.

Studier har vist at kombinasjonen av vann fra Dødehavet og den rikholdige 
svarte leiren som finnes langs stranden, har en betydelig helsebringende virk-
ning som bidrar til å stimulere blodsirkulasjonen, virker lindrende på leddgikt, 
helbredende på allergier og fornyende på huden.For å få mest mulig ut av tur-
en til Dødehavet, bør man oppsøke ett av de førsteklasses spa fasilitetene og 
luksushotellene. Her kan man nyte massasje, leirbad eller slappe av på de 
vakre private strendene ved hotellene.

Dødehavet er med sine 410 meter under havet det laveste stedet på jorden.
Jordans Dødehavskyst er en av verdens mest spesielle natur- og åndelige
landskap, og det er fortsatt like forlokkende for besøkende fra hele verden 
som det var for konger, keisere, handelsmenn og gamle tiders profeter.
Det har blitt satset stort på å bygge nye veier ved Dødehavet, og mange 
flotte hoteller har dukket opp, som det nye og luksuriøse fem-stjerners
Møvenpick Hotel, det fem-stjerners Jordandalen Mariott, det fem-stjerners 
Kempenski Ishtar Hotell og det fire- stjerners Dødehavet Spa Hotell.

Dødehavet

Dødehavets hovedattraksjon er selvfølgelig det lindrende og usedvanlige 
salte vannet. Saltinnholdet i vannet er 31,5 %, noe som gjør at vannet har 
så stor oppdrift at det er umulig å synke. Vannet inneholder også 21 mine-
raler som har et rikholdig innhold av magnesium, sodium, potassium og 
brom. 12 av disse mineralene finnes ikke i noen andre vann ellers i verden.



20

Petra Rundreise 08 dager/ 07 netter

Så fortsetter reisen videre til Wadi Rum. Til nå har vi sett fantastiske 

monumenter og byer bygget av mennesker, men nå kommer vi til Wadi 

Rum som byr på et av verdens mest fascinerende landskaper, helt og 

holdent naturskapt. Ca 2-3 times kjøretur med jeeper inn i Wadi Rum. 

Vi spiser lunsj hos beduinene før vi fortsetter turen mot Dødehavet. Der

 

Frokost på hotellet. Vi tilbringer det meste av dagen med sol, bad og ev. 

behandlinger (bør bestilles på forhånd). Vannet inneholder nesten 25% 

salt og det gjør at det nesten ikke finnes liv i sjøen, og at du flyter opp 

omtrent som en kork. Dette skal være jordens laveste punkt, omtrent 400 

meter under havoverflaten. Vi får tid til å bade i det mineralholdige 

Frokost på hotellet. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via europeisk by.

Dag 6: Petra – Wadi Rum – Dødehavet

 sjekker vi inn på hotellet. Middag og overnatting på hotellet. 

Dag 7: Dødehavet

vannet og har en deilig ettermiddag her.

Dag 8: Dødehavet - Amman - Oslo

Ankomst Amman. Assistanse til visum og bagasje fra våre smilende og 

hyggelige representanter på flyplassen. Transport til hotellet. Middag og 

Frokost på hotellet. Vi starter dagen med utflukt til citadellet, det ro-

manske tempelet, den bysantinske kirken, Umayyadpalasset og det arkeo-

Ved foten av citadellet besøker vi det romanske amfiteateret og den gamle 

bydelen, Kong Abdullah moskeen, og den nye delen av Amman. 

Lunsj før vi besøker ørkenborgene Qaser, Amra og det sorte basaltfortet 

Azrak Castle som var hovedkvarter for Lawrence of Arabia. Overnatting 

Etter frokost besøker vi Umm Qais hvor vi vil nyte den fantastisk utsikten 

over Jordandalen, den sydlige delen av Golanhøydene og Yarmukelven som 

Umm Qais har flotte ruiner med et teater i sort basalt og en hovedgate med 

kolonner av søyler. Så til Ajloun-borgen oppe i fjellene som ble bygget i 

1184 av Izz ad-Din Munqidh, nevø av den berømte Saladin, som beseiret 

Vi spiser lunsj før vi avslutter turen med å besøke Jerash - “Østens Pompeii”, 

den best bevarte byen i Dekapolis, Romerikes hovedutpost i Levanten. 

Frokost på hotellet. Deretter kjører vi mot Mount Nebo, fjellet der Moses fikk 

et glimt av det lovede land. Herfra er det flott utsikt over bibelsk grunn. 

På en klar dag kan vi se bl.a. Dødehavet, Jeriko, Jerusalem, Jordanelven. 

Så til Madaba som er kjent for sine mosaikker fra ulike tidsepoker. 

Spesielt kjent er det 25 x 5 meter store mosaikk-kartet fra 500-tallet e. Kr.  

som viser Palestina og nedre Egypt. Vi ser også den gresk ortodokse 

kirken St. George. Så fortsetter vi videre på Kings Highway som fører 

oss videre gjennom den svimlende, kilometerdype ravinen Wadi-el-Mujib 

og via den gamle korsfarerbyen Kerak og inn i beduinenes rike. Mot kvelden 

Etter frokosten drar vi for å oppleve den rosenrøde byen Petra. Vi går 

inn gjennom den smale passasjen som kalles Siq – eller rir, om du heller

ønsker det. Petra vil nok for mange oppleves som reisens høydepunkt. 

Denne klippebyen er en av verdens merkeligste steder. Den eneste måten 

å ta seg inn i Petra på, er til fots eller med hest inn gjennom den 200 meter 

Petra er en hel by hugget inn i de massive sandstensklippene for nærmere 

3000 år siden. Arkeologiske funn viser at de allerede 7 000 år f. Kristus 

drev jordbruk i området, men det var i løpet av århundrene før Kristus at 

Petra hadde sin blomstringstid. Vi spiser lunsj før vi kjører tilbake til hotellet. 

Dag 1: Oslo - Amman

overnatting i Amman. 

Dag 2: Amman og ørkenborgene

og middag i Amman.

Dag 3: Jerash, Ajloun Castle og Umm Quais

danner grensen til Syria, Israel og Jordan.

Middag på hotellet.

Dag 4: Madaba - Mount Nebo - Kerak – Petra

ankommer vi Petra. Overnatting med middag i Petera.

Dag 5: Petra

dype og to kilometer lange kløften. 

Overnatting med middag i Petra.

logiske museet. 

korsfarerne i 1189, - et flott eksempel på islamsk arkitektur.
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Nebo Rundreise 10 dager/ 9 netter 

Ankomst Amman. Assistanse til visum og bagasje fra våre 

smilende og hyggelige representanter på flyplassen. 

Transport til hotellet og overnatting i Amman med middag.

Dag 1:Oslo-Amman

Frokost på hotellet. Dagen starter med utflukt til citadellet, det 

romanske tempelet, den bysantinske kirken, Umayyadpalasset 

og det arkeologiske museet.Ved foten av citadellet besøker vi 

det romanske amfiteateret og den gamle bydelen, Kong Abdullah 

Lunsj før vi besøker ørkenborgene Qaser, Amra og det sorte 

basaltfortet Azrak Castle som var hovedkvarter for Lawrence 

of Arabia. Middag på hotellet og overnatting i Amman.

Dag 2: Amman og ørkenborgene

moskeen, og den nye delen av Amman. 

Etter frokost besøker vi Umm Qais hvor vi vi  nyte den fantastisk 

utsikten over Jordan dalen, den sydlige delen av Golanhøydene 

og Yarmukelven som danner grensen til Syria, Israel og Jordan. 

Umm Qais har flotte ruiner med et teater i sort basalt og en 

 

Så til Ajloun-borgen oppe i fjellene som ble bygget i 1184 av 

Izz ad-Din Munqidh, nevø av den berømte Saladin, som beseiret 

korsfarerne i 1189, - et flott eksempel på islamsk arkitektur. 

Vi spiser lunsj før vi avslutter turen med å besøke Jerash -

“Østens Pompeii”, den best bevarte byen i Dekapolis, Romerikes 

hovedutpost i Levanten. 

l

Dag 3: Jerash, Ajloun Castle og Umm Quais

hovedgate med kolonner av søyler.

Frokost på hotellet. Deretter kjører vi mot Mount Nebo, fjellet 

der Moses fikk et glimt av det lovede land. Herfra er det flott 

På en klar dag kan vi se bl.a. Dødehavet, Jeriko, Jerusalem, 

Spesielt kjent er det 25 x 5 meter store mosaikk-kartet fra 500-

tallet e. Kr. som viser Palestina og nedre Egypt. Vi ser også den 

gresk ortodokse kirken St. George. Så fortsetter vi videre på 

Kings Highway som fører oss videre gjennom den 

svimlende, kilometer dype ravinen Wadi-el-Mujib og via den 

 

Mot kvelden ankommer vi Petra. Middag og overnatting i Petra.

Dag 4: Madaba - Mount Nebo - Kerak – Petra

Jordanelven. 

mosaikker fra ulike tidsepoker. 

Så videre til Madaba som er kjent for sine 

utsikt over bibelsk grunn.

Etter frokosten drar vi for å oppleve den rosenrøde byen Petra. 

Vi går inn gjennom den smale passasjen som kalles Siq – eller 

rir, om du heller ønsker det. Petra vil nok for mange oppleves 

Denne klippe byen er en av verdens merkeligste steder. Den 

eneste måten å ta seg inn i Petra på, er til fots eller med hest inn 

gjennom den 200 meter dype og to kilometer lange kløften. 

Petra er en hel by hugget inn i de massive sandsteins klippene 

for nærmere 3000 år siden. Arkeologiske funn viser at de allerede 

7000 år f. Kristus drev jordbruk i området, men det var i løpet av

århundrene før Kristus at Petra hadde sin blomstringstid.

Vi spiser lunsj før vi kjører tilbake til hotellet. Overnatting og 

middag i Petra.

Dag 5: Petra

som reisens høydepunkt.

Så fortsetter reisen videre til Wadi Rum. Til nå har vi sett fantastiske 

monumenter og byer bygget av mennesker, men nå kommer vi til 

Wadi Rum som byr på et av verdens mest fascinerende landskaper, 

helt og holdent naturskapt. Ca 2-3 times kjøretur med jeeper inn i 

Wadi Rum.

Dag 6: Petra – Wadi Rum – Aqaba

Vi spiser lunsj hos beduinene før vi fortsetter turen mot Aqaba. Der 

sjekker vi inn på hotellet. Middag på hotellet.

Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon. Akaba som er Jordans 

eneste havneby og ligger ved foten av Ash-shifafjellene, en sjarm-

erende by ved Rødehavet, omkranset av palmer, purpurrøde fjell 

og krystallklart badevann. Hit kom Moses etter flukten fra Egypt.

Her holdt kong Salomos flåte til, og her hentet han gull fra eventyr-

landet Ofir. I Akaba steg dronningen av Saba i land når hun skulle 

besøke kong Salomo. Middag på hotellet.

Dag 7:Aqaba og Rødehavet

Frokost på hotellet. Dagen til egen disposisjon.Middag på kvelden 

på hotellet.

Dag 8: Aqaba og Rødehavet

Frokost på hotellet. Deretter kjører vi mot Dødehavet. Der vil vi 

tilbringe det meste av dagen med sol, bad og ev. behandlinger (bør 

bestilles på forhånd). 

Dag 9: Dødehavet

Vannet inneholder nesten 25% salt og det gjør at det nesten ikke 

finnes liv i sjøen, og at du flyter opp omtrent som en kork. Dette 

skal være jordens laveste punkt, omtrent 400 meter under havover-

flaten. Vi får tid til å bade i det mineralholdige vannet, og har en 

deilig ettermiddag og kveld her. Overnatting ved Dødehavet med 

middag på hotellet.

Frokost på hotellet. Transport til flyplassen og tilbake til Oslo via 

europeisk by. 

Dag 10: Dødehavet - Amman – Oslo

gamle korsfarer byen Kerak og inn i beduinenes rike. 
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 Hoteller i Jordan

Le meridien*****
Et Flott 1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
Queen Noor Street, Shmeisani, Amman
Tlf: 00962 6 5696511
Fax:00962 6 5674261
www.starwoodhotels.com
Distanse til flyplassen: 35 km
Amman sentrum: 8 km
Antall rom: 350
Svømmebasseng: Ja,
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar og cafe: ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Safeboks: ja
Balkong: Nei
Utsikt: Mot hage / basseng
Healh club: ja
Golf / Tennis: nei/nei
Annet: Eget butikksområde

Mõvenpick resorts Petra*****
Et meget bra 1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
Rett ved inngangen til Petra
Tlf: 00962 3 215 7111
Fax:00962 3 215 7112
www.moevenpick-hotels.com
Distanse til flyplassen i Aqaba: 110 km
Distanse til Flyplassen i Amman: 220 km
Petra by: 1 km
Antall rom: 183
Svømmebasseng: Ja
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: ja
Safeboks: ja
Balkong: Ja
Utsikt: Mot hage / basseng
Healh club:Ja

Mõvenpick resort and spa, Dead Sea*****
Elegant og flott 1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
Sweimeh, Dead Sea Road, Jordan
Tlf: 0096 2 53561111
Fax:0096 2 53561122
www.moevenpick-hotels.com
Distanse til flyplassen: 70km
Amman: 55 km
Antall rom: 358
Svømmebasseng: Ja 
Egen strand: Ja med direkte adgang til dødehavet
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant og bar
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Safeboks: Ja
Balkong/teresse: ja
Utsikt: mot hage, basseng og dead sea
Treningssenter: Ja
Helthclub/SPA: ja
Tennis: Ja
Beah volley ball
Annet: internettcafe, shops 

Mõvenpick resorts, Aqaba*****
Elegant og flott  1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
King Hussein Street, Aqaba
Tlf: 00962 3 203 4020
Fax:00962 3 203 4040
www.moevenpick-hotels.com
Distanse til flyplassen i Aqaba: 1o km
Sentrum Aqaba:  1 km
Stranden: 200m
Antall rom: 296
Svømmebasseng: Ja, 
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant, Bar: Ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Safeboks: Ja
Balkong: Ja
Utsikt: Mot hage / basseng
Fitnessenter: ja
Golf / Tennis: nei/jnei
Annet: barne club, vannsportsenter. 
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Dubai

Dubai ble grunnlagt av Maktoum-familien som flyttet dertil i 1833.
Opprinnelig var Dubai et handelsområde som i tillegg drev med perlefiske. 
Eventyret begynte da daværende sheik Rashid i 1959 besluttet å utvide 

I dag er havnen en av verdens travleste og bidrar betydelig til Dubais økonomi. 
Da englendene forlot området i 1971 - etter mer enn 100 års dominans
i området, sluttet de seg sammen med flere andre sheikhdømmer i området 
 
Det var opprinnelig meningen at Qatar og Bahrain også skulle ha vært 
med i de forente arabiske emirater men de valgte allikevel å stå utenfor 

De land som nå er en del av de forente emirater er: Abu Dhabi, Dubai, 

Dubai er den nest største Emirat i de forente Emirater og ligger nordøst 

Byen er i dag et av midt østens viktigste sentrum for forretningsliv og 
turisme og har store likhetstrekk med byer som Singapore og Hongkong.
Her opplever man en by hvor de fleste bygninger ikke er over 10 år gamle.

Av Dubais ca 1,3 mill innbyggere er ca 85% innvandre og da især fra Asien.
Dubais kultur er godt forankret i Arabias islamske tradisjoner. Høflighet 

Samfunnet i Dubai kjennetegnes av toleranse og vennlighet. Utlendinger 
står fritt til å praktiserer sin egen religion. De fleste hoteller serverer alkohol, 
under forutsetning av at det utvides diskresjon. Det er frie rammer for 
bekledning og kvinner kan kjøre og bevege seg rundt på egen hånd.
Dubai er en i dag en moderne storby men uten mange av en storbys 

Vindtårnen i Bastakiadisktriktet, de trange smugen, handelsboder og 
småbutikker, sjeik Saeeds restaurerte palass i Shingdaha, det gamle al
Fahidi fortet som er gjenoppbygd på Dubais Museum gir deg et fortry-
llende innsyn i byens fortid. I tillegg tilbys det et stort utvalg av ekskur-
sjoner bla ørkensafari med firehjulstrekker ut i ørkenen som kombinerer 
spenningen med å kjøre i sanddynene med å få et innblikk i beduinsk liv,
kameldrift og kanskje med Arabisk Barbecue i måneskinnet som avslutning.
Når dere først er kommet ut i ørkenen hva med snowboad kjøring i sanddynene.
Dere vil også få oppleve en verden av stillhet, blå himmel, klar luft og 
sand så langt øyet kan se. En helt annerledes verden med en helt fantastisk 

Etter ørkenbesøket kan dere venne blikket ut mot den persiske golf for
 

Shopping er en opplevelse i egen klasse. Her kan dere gå fra de tradisjo-
nelle basarer og over i de moderne shoppings mal med alle designer 

Her kan du på formiddagen stå på ski (Ski Dubai) og/eller shoppe, ettermid-
dagen tilbringes på standen og på kvelden går dere ut for å spise
middag av internasjonal klasse. Alt sammen til betydelig lavere priser 

De forente Arabiske Emirater benevnes oftes for UAE som står for The 
United Arab Emirats og er en sammenslutning av 7 sheikdømmer som 
grenser mot Saudi arabien og Oman på den sydøstlige del av den arabiske 
halvøy og med kystlinje mot den arabiske golf ( Persiske gulf). 

Om Dubai

havneutløpet og lånte millioner av dollar fra Kuwait.

og dannet De forente emirater. 

og stå som selvstendige stater.

Sharjah, Ras Al Khamah, Umm Al Qaiwain og Ajman.

i landet og med Dubai City som sin største by.

problemer som forsøpling, fattigdom og kriminalitet.

skjønhet.

 ulike sport og fiskeaktiviteter. 

Dubai tilbyr også noen av verden beste golfbaner.
Dubai er taxfri sone og shoppers paradis.

merker representert.

enn i Norge.

Fakta om de forente Arabiske emirater

UAE omfatter 83.000 km2 og består av:

Også den rikeste av områdene og har sin inntekt fra især olje virksomhet.
Dubai – dekker 3.900 km2 og er den teknologiske mest utviklet av emiratene

Ras Al Khaimah – den nordligste og mest frodige av emiratene og 
dekker total 1700km2 av UAE's samlet areal. Forsyner de seks andre 

UAE ble dannet d. 2 Dec 1971, etter at englendene, som hadde dominert 
området i mere enn 100 år trakk seg tilbake. Det var opprindelig hensikten 
at Qatar og Bahrain skulle ha vært medlemmer, men de foretrak at bli 

Den øverste politiske myndighet i UAE er ”det øverste Råd” som består 
av leder av de 7 emirater. Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan fra Abu 
dhabi er valgt til president og visepresident er Sheik Maktoum bin 

UAE har en nasjonalforsamling bestående av 40 medlemmer, valgt i 

Abu Dhabi – den største av emiratene og dekker total 67.000km2 til-
svarende 87% av UAe's samled areal.

Sharjah – 2600km2

Fujairah – 1300km2
Umm all Qaiwan – 770 km
Ajman – 260km2

selvstendige.

Rashid Al Maktoum fra Dubai.

de respektive emirater.
Hver enkel emirat har sin egen lokale regjering.

emiratene med frukt, grønnsaker og melkeprodukter

og gjestfrihet er blant de verdiene som settes høyest.
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 Hoteller i  Dubai

Jumairah Beach Hotell*****
DeLuxe hotell.

Fakta om hotellet:
Rett ved Jumairah Beach
Tlf: 00971 4 314 3555
Fax:00971 4 314 3666
www.jumeirahbeachhotel.com
Distanse til flyplassen: 24 km
Dubai sentrum: 20 km
Antall rom: 598
Svømmebasseng: Ja, 
Egen strand: ja
Gratis håndkleservise: Ja
Egen adgang til Wild Wadi Wold park
Restaurant: Ja
Bar & Disco: Ja
Cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Safeboks: ja
Balkong: Balkon/terrase
Utsikt: alle rom har sea view
Treningssenter: ja
Golf / Tennis: nei/ja
Annet: barne club, vannsportsenter. 

Hilton Dubai, Jumerah*****
Et meget bra 1. klasses hotell.

Fakta om hotellet:
Ligger rett ved Jumairah beach

Tlf: 00971 4 399 1111
Fax:00971 4 399 1112
www.hilton.com/worldwideresorts
Distanse til flyplassen: 30 min med bil
Antall rom: 389
Svømmebasseng: Ja og egen strandlinje
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar, cafe: Ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Ja
Safeboks: Ja
Balkong: Ja
Utsikt: Hagen eller Sea view
Healh club og SPA: Ja
Golf / Tennis: Nei
Annet: Egen shurtlebuss 

Avari Hotell, Dubai****
Velfungerende 4* hotell.

Fakta om hotellet:
Ligger i  sentrum av Dubai
Tlf: 00971 4 295 6666
Fax:00971 4 295 9659
www.avari.com
Distanse til flyplassen: 15 min med bil
Antall rom: 187
Svømmebasseng: Ja
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar, cafe: ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Nei
Safeboks: ja
Balkong: nei
Utsikt: mot gaten
Healh club: Ja
Golf / Tennis: nei
Annet: Egen shurtlebuss til både strand og shoppingsmall

Copthorne Hotell****
Elegant 4* hotell.

Fakta om hotellet:
Ligger i sentrum av Dubai
Tlf:00971 4 295 0500
Fax00971 4 295 0551
www.millenniumhotels.com
Distanse til flyplassen: 10 km
Antall rom: 163
Svømmebasseng: Ja,
Gratis håndkleservise: Ja
Restaurant: Ja
Bar og Cafe: ja
Roomservise: Ja
Business-senter: Nei
Safeboks: ja
Utsikt: mot gaten
Healh club: ja
Golf / Tennis: nei/nei
Annet: Egen shurtlebuss, 
Hotellet serverer ikke alkohol
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Viktig å vite om Egypt

ved både skadet og/eller mistet bagasje, uten slik dokumentasjon kan man ikke kreve ersta-

tning verken fra flyselskapet eller sitt forsikringsselskap på et senere tidspunkt.

Reisedokumenter, visum: Det er visumplikt til Egypt for alle, også barn. Passet må være 

gyldig i 6 mnd. fra hjemreisedato. Visum kan kjøpes hos Nilen Reiser og koster kr. 200, og 

betales sammen med bestillingen og fås på flyplassen ved ankomst. Ikke-skandinaviske 

statsborgere må selv ta kontakt med Den Egyptiske Ambassaden i Oslo, Drammensveien 

90 A, 0273 Oslo. Tlf.: 23 08 42 00, før bestilling av reisen, slik at man vet at visum er inn-

vilget først. Hvis reisen er bestilt, og visum ikke blir innvilget, må reisen annulleres. Da er

vanlige avbestillingsregler gjeldende, og man er selv økonomisk ansvarlig.

Transport: Våre engelsktalende representanter skal yte hjelp og assistent og lede dere igjen-

nom passkontrollen. Etter at alle reisende har samlet seg , blir dere kjørt til hotellene, det

kan være et eller flere stopp til siste hotell og det gjelder også andre transporter f. eks fra 

hotellet til flyplassen. Nilen Reiser bruker høystandard busser men man bør ikke forvente 

seg samme standard som man er vant til i Norge.

Utflukter og Guiding: Nilen Reiser er bygget på kvalitet og ærlighet. Derfor bruker vi stats-

autoriserte norske/ skandinavisktalende guider til våre utflykter dersom antall reisende er 

større enn 10 personer, eller statsautorisert engelsktalende guider hvis det er mindre enn 10 

personer. Det er ikke alltid den samme guide som følger med på hele turen og især gjelder 

dette ved engelsktalende guider, her vil det være 1 i Kairo/ Alexandria og 1 i Aswan/luxor

(cruise). Nilen Reiser kan ikke holdes ansvarlig for om oppsatte templer/graver holder stengt 

på grunn av restaurering eller at severdigheter kan bli avstengt på grunn av statsbesøk 

eller lokale seremonier. 

Nilecruise: Standard på cruisebåtene er 1.kl, uansett hvilke hotellkategori man velger for

sin reise. Alle cruisebåtene har kun utvendig lugar og alle ligger over vannlinjen. I juni og 

desember måned vil vannstanden i Nilen være på sitt laveste noe som dessverre enkelte 

gange kan påvirke våre cruise båter så at de ikke klare å seile helt inn til Luxor. De vil da bli 

liggende ved kai i Esna, ca 1 times kjørsel fra Luxor.

Ved alle planlagte utfluktene vil dere bli hentet og kjørt tilbake til båten i Esna.

Flytider innenriks i Egypt: Egypt Air har monopol på innenriks flyvninger og vi har derfor 

liten mulighet til at påvirke flyavganger. Dette vil ofte bety at flyavgangene er ganske tidlige 

om morgenen og at vi må velge disse for at rekke igjennom programmet.

Nilen Reiser kan ikke holdes ansvarlig for evt. endringer, overbookinger og/eller forsinkelser 

i flytrafikken eller kanselering av flyavganger innenriks.

Nattoget: I sommerperioden vil det være mulig at sette seg på nattoget allerede fra Alexandria 

og kjøre mot Aswan via Kairo. Turen tar ca. 12 timer, i vinterhalvåret vil nattoget først starte 

i Kairo. Er man på utflukt til Alexandria og ønsker å reise med nattoget, må man først reise 

tilbake til Kairo før reisen mot Aswan kan begynne. Turen fra Kairo til Aswan tar ca.12timer.

Generell om hotell: Vær oppmerksom på at rommene har forskjellig beliggenhet på hotellet. 

Enkelte rom kan ligge bedre til en andre med hensyn til utsikt, tilgang på sol og eventuelle 

forstyrrelser. Renhold av rommene kan være vesentlig enklere enn hjemme.

Hotellbytte kan skje i enkelte perioder. Den reisende vil bli underrettet før avreise hvis mulig.

Den reisende vil da bli flyttet til et hotell av samme standard.

Nilen Reiser DA har stillet lovpliktig garanti til: Reisegarantifondet, PB 227, Sentrum,

4001 Stavanger. Tlf: 51 84 47 27. firmapost@rgf.no www.rgf.no. Vilkårene gjelder for 

pakkereiser som faller inn under definisjonen i " Lov om pakkereiser av 25.08.1995,§ 2-1". 

Dette betyr at reisen inneholder minst to av følgende elementer: transport, innkvatering og/

eller annen turisttjeneste som anses som vesentlig del av pakken. Kombinasjon skal være 

på forhånd tilrettelagt, solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 

timer eller inkluderer minst en overnatting.

Eventuelle krav kunden har overfor arrangøren, stilles direkte til Nilen Reiser DA. Dette 

gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet

Nilen Reiser er i tillegg medlem av Reklamasjonsnemnda for pakkereiser

FORBEHOLD OM ENDRINGER OG FEIL 

Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider og 

Hotell som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. 

Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i 

annen rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter. 

flyselskap for å få meldt og dokumentert situasjonen. Husk å få med dere en skaderaport Nilen Reiser vil gjerne at dere skal få 100 % nytte av deres reise til Egypt.

Vi har derfor samlet viktig informasjon som bør leses før avreisen.

Areal: 1 million kvadratkilometer

Språk: Arabisk er hovedspråket i Egypt, men en stor del av egypterne kan bra engelsk og 

litt fransk.

Religion: Islam er hovedreligionen i Egypt hvor 90 % av befolkningen er muslimer, mens 

resten er kristne.

Klima: Egypts klima er kjent som ørkenklima, og det betyr at det blir varmt om sommeren 

og om vinteren kan nettene bli kalde og det kan komme noe nedbør. Egypt har 365 soldager, 

men vi kan selvfølgelig ikke garantere noe. På grunn av den sterke solen bør alle bruke 

solkrem med høy faktor og sol hat/ caps på alle våre utflukter.Vi oppfordrer alle til å drikke 

rikelig med vann både på utflukter og ellers under oppholdet i Egypt.

Valuta: Betalingsmiddel er Egyptisk pund (1 EGP = 1,05 NOK). Egyptiske pund kan ikke 

veksles utenfor Egypt derfor lønner det seg å medbringe enten USD eller Euro. Kredittkort 

kan brukes som betalingsmiddel i større butikker og restauranter. Det finnes mange banker 

ved ankomsthallen på flyplassen, hvor man kan veksle utenlandske valuta i sedler, men 

man må passe på å ikke veksle for mye til egyptisk pund på en gang. Vi anbefaler at dere 

veksler pengene etter behov.

Vaksinasjoner: Ingen spesielle vaksinasjoner er påkrevd ved korte opphold i Egypt, men 

for å være på den sikre siden bør den reisende ta kontakt med sin faste lege i god tid før 

avreise for informasjon om anbefalte vaksiner. Såfremt man har spesielle helseproblemer 

som kan påvirkes av f.eks. endret kost eller klima osv bør også lege konsulteres før avreise.

Mat og drikke: Bakteriefloraen i vann er annerledes enn hjemme. Kranvannet må ikke 

drikkes, vi anbefaler å kjøpe vann på flaske. Skyll frukt, bær og rå grønnsaker godt, vær 

forsiktig med salater, is, rått kjøtt, Unngå de enkleste restaurantene og vask deg ofte på 

hendene.

Strøm: 220 volt

Telefon: Det er dyrt å ringe fra Egypt til Norge. Derfor lønner det seg å kjøpe telefonkort 

til bruk for telefonautomater og som kan kjøpes over alt.

Unngå å ringe fra rommet på hotellet da dette alltid er dyrt, evt ta kontakt med resepsjonen 

for hjelp. Det går bra å bruke norsk mobil i Egypt, men husk å sjekk med egen mobilopera-

tør mht pris og hvilke operatør man bør velge mens man er i Egypt.

Tips: Lønnssystemet i Egypt er annerledes enn det vi har i Norge. Alle forventer seg tips 

men det betyr ikke at dere skal gi tips til alle de dere møter, kun til de som yter service. 

Våre reiseledere vil samle inn tips på vegne av gruppen som da vil bli fordelt etter et eget 

system. Tips er selvfølgelig ikke er obligatorisk.

Shopping: På våre utflukter tilbyr vi stopp i basarer og butikker, shopping er på eget ansvar. 

Nilen reiser har intet ansvar for priser eller ektehet av varer.

Alder: Den reisende må ha fylt 18 år. Såfremt den reisende er under 18 år må man doku-

mentere foreldre/foresattes samtykke til reisen.

Flyreisen: Nilen Reiser har intet ansvar for transport eller kjøring av reisende fra eller til 

norske flyplasser, man må komme seg ditt på egen hånd. Derfor oppfordrer vi reisende til å 

møte opp 2 timer før avganger. Barn som ikke er fylt 2 år når reisen starter er å betrakte som 

innfant (baby). De har ikke sete på flyet og får heller ikke mat under flyreisen. Vi kan ikke 

garantere at reisende får sitte sammen på flyet. Dette gjelder også barn som reiser i følge med

voksne. Derfor oppfordrer vi reisende til å møte opp tidlig på flyplassen.

Ved flyforsinkelser utbetales ikke erstatning for kostnader som for eksempel tapt feriedag, 

tapt arbeidsfortjeneste, tabt arrangement eller utgifter til taxi eller hotell. Arrangøren står 

heller ikke for kostnader til telefonsamtaler. Evt. tap rettes direkte til flyselskapet. Nilen 

Reiser DA benytter de store europeiske flyselskaper og Egypt Air.

Skatter og avgifter: Flyselskapene legger til skatter og avgifter på sine priser. Disse inklu-

derer vi i våre priser. Dessverre kan det forekomme økninger av disse, for eksempel på grunn 

av økte oljepriser. En eventuell økning i disse skattene og avgiftene vil bli viderebelaste pas-

sasjeren ved billettutstedelse.

Bagasje: Bagasje skal pakkes i henhold til flyselskapets sikkerhetsbestemmelser.  

Det vanlige er 20 kg bagasje for reiser i økonomiklasse, og 5 eller 7 kg håndbagasje. 

Sjekk billetten din, flyselskapets egne hjemmesider, eller med oss om du er usikker hva som 

gjelder for din reise. Overvekt kan bli veldig dyrt, så vær nøye når du pakker. Nilen Reiser 

DA har intet ansvar for tapt eller forsinket bagasje. Krav rettes umiddelbart mot gjeldende 
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Reisevilk rå

Bestilling av reisen gjøres direkte med Global Reiser eller Nilen Reiser.

2.1.Avtalen mellom partene anses som inngått fra den dag depositumet er betalt. 
Dette skal senest betales 6 dager etter bestilling. Dersom betalingen ikke er skjedd 

2.2. Når bestillingen skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris 
betales umiddelbart ved bekreftelse av plass, og kvittering for det innbetalte 

3.1.Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av faktura/bekreftelse på bestilling, 
samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtalen. 
For øvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser 
som er opplysninger arrangøren har gitt i kataloger o.l. Dette gjelder punkter nevnt 
her, under "reisevilkår" og i "viktig å vite". Tilslutningsreise inngår kun i pakken 
hvis tilslutningsreisen er markedsført som en integrert del av pakkereisen, eller den 
på tydelig måte er inkludert i avtalen med kunden. Tilbud kunden måtte gjøre seg 
 

Det er visumplikt til flere av de lande vi i øyeblikket tilbyr, også for barn. Passet 
må være gyldig i 6 mnd. fra hjemreisedato. Visum kan kjøpes hos Global Reiser / 
Nilen Reiser og koster kr. 200, og betales sammen med bestillingen og fås på 

Ikke-skandinaviske statsborgere må selv ta kontakt. Se adr. under " viktig å vite" 
for aktuell lands ambassade/ telefonnr før bestilling av reisen, slik at man vet at 
visum er innvilget først. Hvis reisen er bestilt, og visum ikke blir innvilget, må 
reisen annulleres. Da er vanlige avbestillingsregler gjeldende, og man er selv 

Prisen for barn gjelder når barnet deler rom med 2 voksne. Kun 1 barn pr 2 voksne 
pr rom. Hvis 1 voksen skal dele rom med 1 barn, må barnet betale enkeltroms 
tillegg i tillegg til barnepris. Dette gjelder også hvis 2 barn skal dele rom alene.

Den reisende skal før avtalens inngåelse opplyse om helsemessige formaliteter 

4.4.1. Når 1 person reiser alene og aksepterer/velger å være alene på utflukter må 
det betales dobbel pris for utfluktene. - våre priser er basert på min 2 personer.
4.4.2. Global Reiser AS / Nilen Reiser DA har stillet lovpliktig garanti til: 
Reisegarantifondet, PB 227, Sentrum, 4001 Stavanger. Tlf: 51 84 47 27. 

Vilkårene gjelder for pakkereiser som faller inn under definisjonen i "Lov om 
Pakkereiser av 25.8.1995, § 2-1". Dette betyr at reisen inneholder minst to av 
følgende elementer: transport, innkvartering og/eller annen turisttjeneste som 
anses som vesentlig del av pakken. Kombinasjonen skal være på forhånd tilrettelagt, 
solgt eller markedsført til en samlet pris og ha en varighet på over 24 timer eller 

Eventuelle krav kunden har overfor arrangøren, stilles direkte til Nilen Reiser DA. 

4.4.3. Global Reiser og Nilen Reiser er i tillegg medlem av Reklamasjonsnemnda 

5.1. Når reisen er bestilt, skal det betales depositum på Kr 5000, per person, det 
 
Når bestillingen skjer senere enn 45 dager før avreise, skal hele reisens pris betales 
umiddelbart ved bekreftelse av plass, og kvittering for det innbetalte beløpet sendes 

5.2. Den oppgitte pris for reisen omfatter alle avgifter, gebyrer og/eller skatter 
norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. 
Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha 
knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i 
pakkereisen. Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser 

6.1.Både flyselskapene og cruiserederiene legger til skatter og avgifter på sine 
priser. Disse inkluderer vi i våre priser. Dessverre kan det forekomme økninger 
av disse, for eksempel på grunn av økte oljepriser. En eventuell økning i disse 
skattene og avgiftene vil bli viderebelaste passasjeren ved billettutstedelse.

7.1. Global Reiser AS og Nilen Reiser DA tilbyr avbestillings- og reiseforsikring 

Denne må bestilles og betales sammen med betaling av depositum for at den skal 

1. Bestilling

2. Avtalens inngåelse

til den tiden, er arrangøren ubundet av avtalen.

beløpet sendes til faks nr: 22509288.
3. Hva som omfattes av avtalen

nytte av under oppholdet, anses ikke som en del av pakkereisen. 
4.Spesielle forhold knyttet til avtalen
4.1.Innreisebestemmelser

flyplassen ved ankomst.

økonomisk ansvarlig.
4.2.Barnepris

4.3.Helseopplysninger

som kan gjøre seg gjeldende under reisen og oppholdet.
4.4. Annet

firmapost@rgf.no www.rgf.no.

inkludere minst en overnatting. 

for pakkereiser.
5. Pris / betalingsvilkår

til faks nr: 22509288

eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå av prislisten/faktura.
6. Skatter og avgifter

7. Avbestilling

gjennom Europisk Reiseforsikring.

være gyldig. 

åpningstider). 
7.2. Kundens rett til å avbestille før reisen har begynt.

konflikter på feriestedet.

dårligere kategori enn det som er bestilt. 

men kan ikke gjøre andre krav gjeldene.

depositum.

reisens pris.

arrangøren seg hele reisens pris.

Ved sykdom eller andre situasjoner som gjør at reisen ikke kan gjennomføres, 
kontakt lege og forsikringsselskapet. Husk også å ta kontakt med Global reiser 
AS eller Nilen Reiser DA for avbestilling (eller flyselskapet direkte utenom våre 
 

Den reisende kan før avreise annullere reisen i følgende tilfeller: 
*Der norske myndigheter fraråder reise til vedkommende sted pga forhold 
reisearrangøren ikke er herre over, og som ikke kunne forutses da påmeldingen 
ble bindene, som f.eks. krig/ krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi og arbeids-

*Der det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen, som f.eks. 
arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig 
 
I disse tilfellene har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, 

*Ved avbestilling mer enn 45 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte 

*Avbestilling mellom 44 og 15 dager før avreise beholder arrangøren 50 % av 

*Avbestilling mellom 14 og frem til avreisedato, eller hvis den reisende ikke møter 
ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner 

Dersom kundens bestilling omfatter flere og den avtalte totalpris bygger på rabatter 
eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller 
 
Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige 
andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell 
mer pris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de

8.1. Global Reiser og Nilen Reiser kan avlyse reisen senest 14 dager før avreise 

* Forhold arrangøren ikke er herre over, og som ikke kunne forutses da påmeldingen 
ble bindende, som for eksempel terror, krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi eller 
arbeidskonflikter, som gjør det vanskelig eller utilrådelig å avvikle reisen.

* Forhold på bestemmelsesstedet gjør det utilrådelig å avvikle reisen på grunn av 

8.2. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens 
pris. Ut over dette kan det ikke gjøres krav, med mindre den reisende er påført tap 

8.3. Når arrangøren finner det nødvendig, kan en reise avbrytes etter at den er 
påbegynt og/eller omlegges etter at den er påbegynt, og/eller gjennomføre 
returreisen tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på en tilbakebetaling 
av et beløp som tilsvarer antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av på reisen. 

Dersom den reisende ikke har mottatt de ytelser som inngår i reisen ifølge 
arrangørens program foreligger det en mangel. Følgende regnes dog ikke som 
mangler: flyforsinkelser, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, tele- og strømbrudd, 
vannmangel og evt. tomme svømmebasseng på feriestedet og tilsvarende forhold 

Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed innen rimelig tid dersom han eller 
hun oppdager en mangel som vil gi han eller hun rettigheter etter forannevnte punkter. 
Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må den reisende dersom det er 
mulig reklamere på stedet. Klagen må senest være i hende hos arrangøren senest 4 
uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge 

Den reisende har plikt til å oppgi fullstendig navn på alle reisende ved tidspunkt 
for bestilling, samt fødselsdato i de tilfeller det er krevd (for eksempel for barn). 
Reisedokumentene skal tilsendes per vanlig post 10 dager før reisen finner sted, 
 
Aldersgrense for bestilling er 18 år. Barn under 18 år kan ikke bestille reiser, eller 
 
Global Reiser AS og Nilen Reiser DA påtar intet ansvar for evt. forfalskninger i 

Voksne som bestiller for andre sine barn er ansvarlige for at foresattes samtykke 
foreligger.

7.4 Avbestilling ved gruppebestilling.

gjenværende deltagerne.
8. Arrangørens rett til å avlyse turen

under følgende forhold:
* Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende. 

risiko for den reisendes liv eller helse.

som skyldes arrangørenes feil eller forsømmelse. 

9. Mangler

som arrangøren ikke er herre over.
10. Reklamasjon

klagefristen.
11. Annet

slike saker.

Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

7.3. Den reisende rett til å avbestille reisen mot vederlag

avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. 

* Hvis UD fraråder å reise, kan avlysning skje umiddelbart.

foreta reiser på egenhånd uten foresattes skriftlige samtykke.

og skal sjekkes nøye. Evt avvikelser må rapporteres med en gang. 

restene beløpet skal være betalt senest 45 dager før avreisen. 

*Der prisforhøyelse øker turens kostnader med mer enn 10 %.
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