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Spännande resenyhet med M-magasin! 
 

Äventyret börjar i Kairo med de imponerande pyramiderna i Giza samt 
världens största staty Sfinxen. Vyn av dessa fantastiska byggnadsverk 
kommer att etsa sig fast i vårt minne för all framtid!  
Vi besöker förstås Egyptiska Muséet med de världsberömda föremålen från 
Tutankhamons grav och ansiktsmasken i rent guld. Vidare med flyg 
till Luxor för att se Karnaktemplet, en av världens största platser för 
gudadyrkan genom tiderna. Här ligger också mytomspunna Konungarnas 
dal där omkring 60 faraogravar hittills upptäckts. Vi besöker också 
Hatchepsuts tempel, drottningen som blev farao och regerade i drygt 20 
år. Åter i Kairo ser vi Citadellet, ett medeltida islamiskt fort, och därefter 
shoppar vi loss på världsberömda basaren Khan El-Khalili.  
Resan i Egypten avslutas med en middagskryssning 
på Nilen med traditionell musik och dans. 
Med på resan är populära reseledaren Peter Wik 
och från M-magasin följer Amelia Adamo med.  
Som vanligt på M-resorna njuter vi av livet och 
skämmer bort oss tillsammans!  
 
Dag 1, tisdag 29 november: 
Stockholm – Istanbul - Kairo 
Avresa från Stockholm via Istanbul till Kairo med ankomst kl 20.30. Här möter vår privata transfer 
och engelsktalande guide för dagarna i Egypten. På vägen till vårt femstjärniga hotell vid 
Nilens strand i Kairo, får vi en första inblick i Egyptens huvudstad med cirka 16 miljoner 
invånare. Det är den största staden i Nordafrika och har länge varit ett centrum för politik och 
kultur. Kairo, som är en av världens äldsta och mest fascinerande städer, ligger strategiskt vid 
Nilen, världens längst flod med sina 6.695 km. Vi checkar in på lyxiga hotell Fairmont Nile City 
och somnar gott i våra sköna sängar!  



Dag 2, onsdag 30 november: 
Kairo – Giza – Egyptiska Muséet (nya) 
Frukost på hotellet och därefter ut på en heldagsutflykt tillsammans. På förmiddagen ska vi besöka 
de imponerande pyramiderna i Giza. Dessa mäktiga byggnadsverk är 4.500 år gamla och 
räknas till ett av världens sju underverk som fortfarande finns att beskåda. Vyn av dessa 
fantastiska pyramider kommer att etsa sig fast i vårt minne för all framtid. Vem släpade dessa 
gigantiska stenblock, hur lång tid tog det att bygga pyramiderna och vilka ligger begravda i dem? 
Frågorna är många när vi närmar oss dessa overkliga byggnader. Varje pyramid är byggd med över 
2 miljoner stenblock som vart och ett väger i genomsnitt två och ett halvt ton. Vi ser också 
världens största staty Sfinxen som är huggen direkt ur klippan. Statyn i kolossalformat 
föreställer en farao med lejonkropp och egyptologer menar att den byggdes samtidigt som 
pyramiderna för 4.500 år sedan. Man tror att den byggdes av den dåvarande faraon; Chefren, 
eftersom statyer av Chefren har tydliga likheter med Sfinxen. Placeringen tros ha valts för att vakta 
vägen till farao Chefrens pyramid som är den mellersta av de tre stora pyramiderna i området. 
Lunch tillsammans under dagen. 
På eftermiddagen ska vi besöka The National Museum of Egyptian Civilization (NMEC), ett 
stort nybyggt museum i den antika staden Fustat, nu en del av Kairo. Museet öppnade delvis i 
februari 2017 och innehåller en samling på cirka 50 000 föremål från den egyptiska civilisationens 
förhistoriska tid till nutid. Museet öppnades officiellt den 3 april 2021 av president Abd al-Fattah al-
Sisi, i samband med att 22 mumier, inkluderande 18 kungar och fyra drottningar, flyttades från det 
Egyptiska museet i en ceremoni som benämndes Pharaohs Golden Parade. Guidad rundtur och tid 
att titta runt på egen hand. Middag tillsammans under kvällen och därefter ännu en höjdpunkt 
på resan då vi ska se den spektakulära ljud- och ljusshowen vi sent kommer att glömma!  
Frukost, lunch och middag ingår. 

 
 
Dag 3, torsdag 1 december: 
Kairo – Egyptiska Muséet (gamla) - Luxor 
Frukost på hotellet och därefter ger vi oss ut för att besöka det gamla Egyptiska Muséet som är 
det äldsta arkeologiska museet i Mellanöstern och rymmer den största samlingen av faraoniska 
antikviteter i världen. Muséet etablerades av den egyptiska regeringen år 1835 men den 
nuvarande museibyggnaden uppfördes år 1900 i klassisk stil av den franske arkitekten Marcel 
Dourgnon. Bland museets oöverträffade samling finns de kompletta begravningarna av Yuya 
och Thuya, Psusennes I och Tanis skatter. Här kan vi också se de världsberömda föremålen 
från Tutankhamons grav och ansiktsmasken i rent guld. Museet rymmer även de fantastiska 
statyerna av de stora kungarna Khufu, Khafre och Menkaure, de största byggherrarna av 
pyramiderna på Gizaplatån. Här finns också en omfattande samling av papyrus, sarkofager och 
smycken. Guidad rundtur och tid att titta runt på egen hand.   
Efter besöket äter vi lunch tillsammans innan vi beger oss till flygplatsen för att flyga till 
Luxor. Efter en kort flygresa landar vi i Luxor och åker till vårt lyxiga resorthotell vid Nilens 
strand för övernattning tre nätter. Middag på en lokal restaurang och kanske en drink i 
hotellbaren innan läggdags? Frukost, lunch och middag ingår. 



 

 
 
 
Dag 4, fredag 2 december: 
Luxor – östra Luxor och Karnaktemplet 
Frukost på hotellet och kanske ett dopp i poolen innan dagens äventyr börjar? Dagens utflykt går 
till östra Luxor där vi ska besöka ett av världens största tempelkomplex, det enorma 
Karnaktemplet. Luxor var under antiken känt som Thebe, faraonernas huvudstad och religiösa 
centrum. Staden är som att stort utomhusmuseum och Karnaktemplet, som är byggt över lång tid 
av olika faraoner, är en av världens största platser för gudadyrkan genom tiderna. Vi 
vandrar runt och får lära oss om byggnadsteknikens utveckling och se reliefer på tempelväggarna 
som återger taktik och formationer under de olika striderna.   
 

Vi ser ocks det centralt belägna Luxortemplet som var dedikerat till gudarna Amon, Mut och 
Khonsu. Under det Nya riket hade man årligen en festival där man förde statyn av Amon i en parad 
från Luxortemplet till Karnak för att fira rikets fertilitet. Vid ingången till templet står en 24 meter 
hög pylon som Ramses II lät uppföra. Pylonen har dekorerats med scener från Ramses militära 
triumfer. När man går in genom pylonen kommer man till en öppen gård där Abu Haggag-
moskén idag står. Vi ser oss omkring i denna spännande orientaliska atmosfär som förstärks av 
minaretutroparens klagande röst.  
Kvällen på egen hand att utforska Luxor med dess dofter och färger! 
Frukost och lunch ingår. 
 

 
 
 



Dag 5, lördag 3 december: 
Luxor – Konungarnas Dal – Hatchepsut Temple 
Frukost på hotellet innan dagens utflykt till den västra delen av Luxor där vi ska besöka 
mytomspunna Konungarnas dal. Här byggdes gravar för faraonerna under det Nya riket där 
omkring 60 gravar hittills är upptäckta. Den äldsta är Totmes I och den sista är sannolikt 
Ramses XI. I gravarna ligger också ett antal av faraonernas hustrur. Konungarnas dal ingår i 
världsaret Forntida Thebe, vilket upptogs på Unescos världsarvslista 1979. Här kan vi se 
fantastiska väggmålningar i de gravar som är öppna för besökare. Eftersom gravarna varit helt 
slutna efter begravningen så har alla färger bevarats och det är svårt att förstå att färgerna lyser 
så starkt när de är 4.000 år gamla. Helt fantastiskt! När en farao blev vald, började man bygga 
på dennes grav och fortsatte så tills faraon dog. Det gör att några av gravarna är stora och andra 
väldigt små. Exempelvis är Tutankhamons grav en av de minsta då han bara regerade i några 
år. Däremot var det hans grav som fick störst uppmärksamhet när den upptäcktes av Carter på 
tidigt 1900-tal. Graven var helt intakt och man fann otroliga mängder med bland annat guld.   
Vidare besöker vi Hatchepsuts tempel, den berömda kvinnan som regerade som farao i drygt 20 
år. Drottningen som blev farao, byggde ett magnifikt tempel i Deir al-Bahari, på västra sidan av 
Luxor. Templet är byggt i tre nivåer som vart och ett har en pelargång längst bort. På det översta 
planet ligger en öppen innergård. Templets väggar är täckta med vackra målade reliefer som visar 
tempelritualer och religiösa festivaler. Till sist ser vi de två sandstensstatyerna av Amenhotep 
III vid Kom el-Hetan. 
Åter till hotellet och resten av eftermiddagen att njuta vid hotellets pool för den som önskar. 
Middag på egen hand denna sista kväll i Luxor.  
Frukost ingår. 

 
 
Dag 6, söndag 4 december: 
Luxor - Kairo 
Frukost på hotellet och därefter avfärd till flygplatsen för att resa tillbaka till Kairo. Efter ankomst 
beger vi oss till Citadellet som är ett medeltida islamskt fort beläget vid Mokattamberget i 
östra delen av centrala Kairo. Ett område som är känt för sina friska svalkande vindar och för sin 
storslagna utsikt över stadens centrum. Citadellet är en skyddad historisk plats och kallas ibland 
för Muhammed Alis citadell på grund av den högt belägna och dominerande Muhammed Ali-
moskén, även kallad Alabastermoskén, som byggdes där mellan 1828 och 1848. Vi besöker 
moskén och njuter av utsikten. För att gå in i moskén behöver vi täcka all hud utom ansikte och 
händer.  
Därefter ska vi till den världsberömda basaren Khan El-Khalili. Här vimlar det av folk, 
marknadsstånd, kaféer och moskéer. Strosa runt och njut av väldoftande kryddor, fynda mattor, 
souvenirer, hantverk, guld- och silverföremål, smycken och lädervaror.  
Lunch tillsammans under dagen. När vi shoppat färdigt åker till lyxiga Fairmont Nile Hotel där 
vi känner oss hemmastadda från i början av resan. Tid att vila lite innan det är dags för kvällens 
middag som vi äter ombord på ett kryssningsfartyg på Nilen där vi bjuds på traditionell 
musik och dans innan vi ramlar mätta och glada i säng efter ännu en spännande dag. 
Frukost, lunch och middag ingår.  



 
 
Dag 7, måndag 5 december: 
Kairo - Istanbul - Stockholm 
Tidig frukost på hotellet varefter det är dags att bege oss till flygplatsen för vår hemresa med 
flygavgång kl 09.35. Vi flyger med Turkish Airlines via Istanbul och landar i Stockholm kl 16.55. 
Frukost ingår. 
 
 
 
Hotellen 
Kairo:  Fairmont Nile Hotel 5*   www.fairmont.com 
5-stjärnigt hotell som tillhör kedjan Fairmont Hotels & Resort och ligger i Nile City Towers vid flo-
den Nilen. Här finns sju restauranger och barer samt en takterrass med fantastisk utsikt över Kairo 
och pyramiderna.   

 

 
Luxor:  Steigenberger Achti 5*   www.steigenberger.com 
5-stjärnigt hotell som tillhör kedjan Steigenberger Hotels & Resorts och ligger strax utanför Luxor i 
tropiska omgivningar vid floden Nilen. Här finns två restauranger och tre barer med uteservering 
vid den underbara poolen.   

 
 
 



 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 29.995  
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 31.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
 
I priset ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med Turkish Airlines Stockholm–Istanbul-Kairo t&r, flygskatter och 
klimatkompensation. För andra orter vänligen kontakta Relasian.  

• Inrikesflyg i ekonomiklass Kairo-Luxor t&r 
• 6 nätter i delat dubbelrum inkl frukost på hotellen specificerade ovan eller likvärdigt hotell 
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och entréer 
• 6 frukost, 4 luncher och 3 middagar exkl dryck 
• 1 vattenflaska per person/dag 
• Peter Wik som svensk reseledare 
• Engelsktalande lokalguide i Egypten 
• Amelia Adamo som medföljande från M-magasin 

 
 
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 6 nätter       SEK 3.995 
• Visum till Egypten, ordnas på flygplatsen i Kairo efter ankomst  USD 30 

• Dricks under hela perioden, ca      USD 40 
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (16/3-22). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 5.000 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 5.000 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 

Om programmet i Egypten inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Egypten, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga 
avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att du har 
ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under 
själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha olika 
regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 på 
samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver via 
önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 
Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: elisabeth@relasian.com       
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