
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenkajuit Seizoen A Seizoen B Seizoen C Seizoen D 
2-pers.  € 2.669,- € 2.795,- € 2.689,- € 3.409,- 
1-pers. * € 3.519,- € 3.649 ,- € 3.555,- € 4.569,- 
2-pers. suite € 3.355,- € 3.479,- € 3.375,- € 4.339,- 
*= indien 1 persoon alleen reist: toeslag € 420,- 
De prijzen voor seizoen E zijn ‘op aanvraag’ 

Vertrekdata 2020 Seizoen 
mei 1,8*,15,22*,29      A 
juni 5*,12,19*      A 
 26       B 
Juli 3*,10,17*,31*      B 
aug. 7,14*,21      B 
 28*       A 
sep. 4,11*       A 
 18,25*       C 
okt. 2       C 
 9*,16,23*      D 
 30       E 

 

 

03/313 77 61 

info@rivercruises.be 

 

1. Heenreis van Brussel naar Aswan, transfer, hotelverblijf 
logies/ontbijt in de stad. 

2. Aswan, optionele excursie naar tempels van Aboe Simbel.  
In de middag inscheping, lunch en middag ter vrije besteding. 

3. Aswan, bezoek aan de stuwdam en de tempel van Filae.  
Afvaart, cruise op de Nijl richting Kom Ombo. 

4. Kom Ombo, bezoek aan de tempel die uniek is vanwege de heilige 
acropolis van dit Ptolemeïsche heiligdom. 

5. Gebel Silsilla, langs de steengroeven als een defilé langs de oevers.  
Edfoe, bezoek aan de tempel, parel van Ptolemeïsche architectuur. 

6. Esna, passage van de sluis. 
El Kab, bezoek aan voormalig Nekheb, stad van de giergodin 
Nekhbet. 

7. Luxor, bezoek aan de tempel Karnak met de tempel Amon,  
de tempel Moet en heiligdom Montoe. 

8. Luxor, bezoek Thebe, de Koningenvallei en de Koninginnenvallei,  
de tempel van koningin Hatsjepoet in Deir El Bahari en stop bij de 
kolossen van Memnon.  
In de middag bezoek aan de tempel van Luxor. 

9. Ontscheping na ontbijt, transfer en vliegreis via Caïro naar Brussel.  
 

Op data met een sterretje is de cruise van Luxor naar Aswan en is de hotelnacht in Luxor 

9 dagen luxe Nijlcruise – ms Dahabiya Amirat 

tussen Aswan en Luxor per luxe zeiljacht 

 

De 14 passagiers van dit 
authentieke zeiljacht genieten 
van alle luxe. Dit schip neemt u 
mee terug naar de hoogdagen 
van gratie en elegantie op de 
Nijl.  
 

 

 

Vliegreis van Brussel naar Aswan/Luxor – hotelverblijf in Aswan/Luxor 

transfers - cruise volgens vaarschema – accommodatie in de geboekte 

categorie bezoeken - entreegelden volgens de beschrijving –  

naar keuze Engels- of Franstalige gids – volpension aan boord 
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