
DE VALLEI  
VAN DE NIJL 
Caïro, Aboe Simbel en Luxor

VAN 6 TOT 15 JANUARI 2023



ONTDEK DE NIJL 
AAN BOORD VAN 
EEN STIJLVOL SCHIP



Met zijn eeuwenoude tempels en prachtige land-
schappen weet het land van de farao’s elke reiziger 
die geïnteresseerd is in de Egyptische mythologie te 
betoveren. De Nijl opvaren is niet alleen de oudste 
en meest logische, maar ook nog altijd de beste 
manier om kennis te maken met Egypte. In dit land 
speelt het leven zich immers vooral af op een smalle 
strook land aan weerszijden van de rivier. Uw cruise 
start met een bezoek aan verschillende uitzon-
derlijke sites die terecht wereldwonderen worden 
genoemd: de beroemde piramides van Gizeh, de 
Sfinx en het bruisende Caïro. 

Aan boord van de M/S Nile Adventurer, een buiten-
gewoon schip dat een eigentijds design combineert 
met Egyptische toetsen, vaart u door groene streken 
en woestijnen vol fascinerende tempels en leeft u 
op het ritme van de rivier en de landbouwers die er 
al duizenden jaren lang hun gewassen verbouwen. 
Vanuit Luxor trekt u op verkenning naar de Vallei der 
Koningen, de Vallei der Koninginnen en het adem-
benemende complex van Karnak met zijn indruk-
wekkende gevel, prachtige fresco’s en reusachtige 
beelden! Daarnaast houden we halt in zowel Aswan, 
Aboe Simbel als Edfu, voor een romantische culture-
le cruise die voor altijd een diepe indruk zal nalaten.

TROEVEN:
 • Uitzonderlijk schip met 32 kajuiten die modern com-

fort combineren met een Egyptische toets

 • Op ontdekking naar de piramides van Gizeh en de 

belangrijkste sites van het oude Egypte

MET KNACK
naar de Nijl

 • Een prachtige excursie naar de prachtige tempels van Aboe 

Simbel

 • Een uitgebreid bezoek aan de legendarische tempels van 

Luxor en Karnak

 • Een rijk programma met Edfu, Kom Ombo en Philae

 • Met als gast aan boord: Marleen Reynders

 • Alle excursies inbegrepen in het programma

ONZE KNACK 
CRUISES- 
CONFERENCIER 
MARLEEN 
REYNDERS

Marleen Reynders 
is egyptoloog (KU 
Leuven). Ze geeft 
lezingen en gastcol-
leges in binnen- en 
buitenland, begeleidt 

cultuurreizen en is auteur van verschillende suc-
cesvolle boeken over het oude Egypte. Marleen 
koppelt enthousiasme aan een ruime kennis 
van het oude Egypte, de perfecte conferencier 
voor deze cruise.

WE VERWELKOMEN 
AAN BOORD



DAG 1: BRUSSEL - CAÏRO
Vertrek met een lijnvlucht (al dan niet 
met tussenlanding) naar de Egypti-
sche hoofdstad Caïro. Avondmaal en 
overnachting in een vijfsterrenhotel. 

DAG 2: CAÏRO
’s Ochtends vertrekken we voor een 
bezoek aan het nieuwe museum 
van Caïro, met de grootste collectie 
voorwerpen uit de Egyptische oudheid 
ter wereld en tal van archeologische 
schatten. Lunch is voorzien in een 
lokaal restaurant. In de namiddag ma-
ken we kennis met de piramides van 
Gizeh, de ruïnes van een van de zeven 

wereldwonderen. De piramides dragen 
de namen van de farao’s Cheops, 
Chefren en Mykerinos, en waren oor-
spronkelijk volledig bekleed met witte 
kalksteen. Het meer dan 4000 jaar 
oude grafcomplex behoort tot het 
werelderfgoed van Unesco en heeft 

de mens altijd gefascineerd en zijn 
verbeelding geprikkeld. De piramides 
zijn gehuld in een waas van mysterie 
en verbergen ook vandaag nog tal van 
geheimen. Op de site bevindt zich 
tevens de legendarische Sfinx, die zijn 
naam te danken heeft aan de oude 
Grieken wegens de treffende gelijkenis 
met hun mythologische monster met 
leeuwenlichaam en vrouwenhoofd. 
Het legendarische standbeeld met zijn 
monumentale afmetingen werd lange 
tijd vereerd en is een van dé symbolen 
van Egypte. Avondmaal en overnach-
ting in het hotel.

DAG 3: CAÏRO - ASWAN 
Deze ochtend verkennen we Caïro, 
een uitgestrekte en bruisende stad 
met een onweerstaanbare charme: 
de citadel, de Sultan Hassanmos-
kee, de koninklijke moskee Al-Rifa’i 
in neo mammelukstijl, de soek Khan 
El-Khalili... Lunch in een lokaal res-
taurant. ’s Namiddags transfer naar 
de luchthaven van Caïro en vlucht met 
bestemming Aswan. Inscheping aan 
boord van de M/S Nile Adventurer en 
van de kajuiten. Avondmaal en over-
nachting aan boord.

DAG 4: ASWAN - ABOE SIMBEL 
- ASWAN - EDFU
In de voormiddag rijden we met een 
touringcar naar de luchthaven van 
Aswan, waar we een vlucht nemen 
naar Aboe Simbel en zijn beroemde 

 PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG 

1 BRUSSEL - CAÏRO

2 CAÏRO

3 CAÏRO - ASWAN

4 ASWAN - ABOE SIMBEL - ASWAN - EDFU

5 EDFU - LUXOR

6 LUXOR 

7 LUXOR - DENDERA

8 LUXOR - ESNA - KOM OMBO

9 KOM OMBO - ASWAN

10 ASWAN - BRUSSEL

Caïro

Sultan Hassanmoskee in Caïro



tempels. Het Nubische meesterwerk 
van farao Ramses II ligt dicht bij de 
grens met Soedan en werd in de jaren 
60 onder toezicht van de Unesco ver-
plaatst wegens het stijgende water aan 
de Aswandam. De vier kolossale ko-
ninklijke beelden voor de Grote Tempel 
zijn meer dan 20 m hoog en kijken uit 
over de Nijl als symbool voor de macht 
van de vorst. De tweede belangrijke 
locatie is de tempel van Hathor, toege-
wijd aan koningin Nefertari, de geliefde 
echtgenote van de farao. Ook hier zijn 
in de gevel zes enorme standbeelden 
van een tiental meter hoog te zien met 
de beeltenis van het goddelijke koppel. 
Na ons bezoek aan de archeologische 
site keren we terug naar Aswan voor 
een laat middagmaal aan boord. 

In de namiddag staat een boottocht-
je op de Nijl in een feloek op het 
programma en een bezoek aan de 
botanische tuin op het eiland Kitche-
ner, een weelderige groene oase van 
rust. Aan het eind van de dag varen we 
naar Edfu. Avondmaal en overnachting 
aan boord.
 
DAG 5: EDFU - LUXOR 
‘s Ochtends vertrekken we voor een 
bezoek aan de tempel van Horus, die 
uitzonderlijk goed bewaard is gebleven 

en een harmonieuze vormgeving heeft 
met perfecte proporties. Dit is de op 
één na grootste tempel van Egypte, 
die we betreden via een reusachtige 
pyloon van bijna 36 m hoog, versierd 
met indrukwekkende reliëfs. Daarna 
betreden we de centrale binnenplaats 
met zuilengalerij en opeenvolgende 
zalen met diverse functies. Een belang-
rijk element is dat egyptologen dankzij 
de inscripties in deze tempel alle 
details konden leren over de verering 
van Horus en de meest luisterrijke 
ceremonieën van het oude Egypte. Na 
de lunch varen we naar Luxor. Middag-
maal, avondmaal en overnachting aan 
boord.

DAG 6: LUXOR
We trekken naar de westelijke oever 
van de Nijl voor een bezoek aan de 
necropolis van Thebe: de Vallei der 
Koningen en de Vallei der Koninginnen. 
Hier bevindt zich de laatste rustplaats 
van de belangrijkste farao’s van Egypte 
en hun echtgenotes. We bezoeken 
verschillende graven, waaronder dat 
van de beroemde Toetanchamon. Van-
daar gaat het richting de tempel van 
Hatsjepsoet, een uniek complex dat 
tegen de rotswand van een berg werd 
aangebouwd. We komen ook voorbij 
de beroemde kolossen van Memnon. 

Deze monumentale beelden zijn de 
laatste overblijfselen van de tempel 
van Amenhotep III. 

Na ons bezoek keren we terug naar 
het schip voor het middagmaal. In de 
namiddag bezoekt u het tempelcom-
plex van Karnak, het meest imposante 
religieuze complex van het oude Egyp-
te. Aan het complex werd gedurende 
duizenden jaren voortgebouwd en het 
is gewijd aan Amon, zijn echtgenote, de 
godin Moet, en zijn zoon Khonsu. De 
hypostyle zaal met zijn woud aan zuilen 
is het spectaculairste en grootste 
gedeelte van alle Egyptische tempels. 
Avondmaal en overnachting aan boord.

DAG 7: LUXOR - DENDERA
We vertrekken met een autocar naar 
Dendera en de beroemde tempel 
van Hathor, de godin van de liefde, 
de muziek en het moederschap. Het 
gebouw werd meer dan 2000 jaar voor 
Christus opgetrokken en is een van 
de best bewaard gebleven tempels 
van Egypte. Tal van generaties farao’s 

Tempel van Karnak 



hebben de tempel verfraaid en geres-
taureerd, onder meer de dynastie van 
de Ptolemaeën. Het gebouw heeft een 
massief stenen dak en maakt indruk 
door de uitzonderlijke kwaliteit van de 
hiëroglyfen en ondergrondse ruimtes. 
Een van de hoogtepunten is de befaam-
de dierenriem van Dendera, waarvan 
het origineel zich vandaag in het Louvre 
bevindt. Terugkeer naar Luxor voor het 
middagmaal aan boord. 

In de namiddag brengen we een bezoek 
aan de tempel van Luxor, het voor-
malige Thebe. Ramses II voegde hier 
zes monumentale beelden en twee 
obelisken aan toe, waarvan er een in 
1831 geschonken werd aan Frankrijk. 
Deze obelisk staat vandaag nog altijd 
op de Place de la Concorde in Parijs. 
De Luxortempel is verbonden met de 
tempel van Karnak door een lange laan 
uit de 14e eeuw voor Christus met aan 
weerszijden een rij sfinxen. Avondmaal 
en overnachting aan boord.

DAG 8: LUXOR - ESNA - 
KOM OMBO
‘s Ochtends vertrekken we voor 
een dagtocht naar Esna, om er de 
Grieks-Romeinse tempel van Khnum 
en zijn hypostyle hal te ontdekken. De 
tempel werd gebouwd door de Romein-
se keizer Claudius. Eeuwenlang is de 
tempel blootgesteld aan het water van 
de Nijl en daarom ligt de tempel nu 9 m 
onder het huidige niveau van de stad. 

Na de lunch gaan we verder naar Kom 
Ombo. Geniet ondertussen van de unie-
ke sfeer van de langzame en tijdloze er-
varing van een Nijlcruise! Middagmaal, 
avondmaal en overnachting aan boord.

DAG 9: KOM OMBO - ASWAN
Na het ontbijt bezoekt u de tempel 
van Sobek en Haroëris met zijn indruk-
wekkende bas-reliëfs. Bijzonder hier 
is dat het complex gewijd is aan de 
verering van twee goden. In het noor-
delijke gedeelte wordt Haroëris (Horus 
de Oudere) vereerd, een welwillende 
god die afgebeeld wordt als een man 
met een valkenhoofd, gekroond met 
een zonneschijf, de atef of de pschent 
(de dubbelkroon van Beneden- en 
Boven-Egypte). Het zuidelijke gedeelte 
is gewijd aan Sobek, de god met het 
krokodillenhoofd die symbool staat voor 
het water en de vruchtbaarheid. In het 
oude Egypte waren krokodillen heilige 
dieren. Hun aanwezigheid in de Nijl was 
een voor teken voor een rijke oogst. 
In de namiddag zet het schip koers 
richting Aswan. Daarna vertrekken we in 

een kleine motorboot naar de impo-
sante tempel van Isis, die vroeger op 
het eiland Philae stond. De bouw werd 
gestart door Nectanebo I, een van de 
laatste Egyptische farao’s, die heerste 
tijdens de 4e eeuw v.Chr., en afgewerkt 
door de Romeinen. In de jaren 70 werd 
de tempel verplaatst naar het nabijgele-
gen eiland Agilkia door de bouw van de 
Aswandam. We zetten ons bezoek voort 
met de granietgroeves van Aswan, waar 
het bouwmateriaal voor de talloze tem-
pels, piramides en obelisken vandaan 
kwam. Hier ontdekken we onder meer 
de beroemde onvoltooide obelisk, waar-
van de afwerking werd stopgezet door 
breuken in het graniet. Middagmaal, 
avondmaal en overnachting aan boord.

DAG 10: ASWAN - BRUSSEL
In de vroege ochtend ontscheping en 
transfer naar de luchthaven. Lijnvlucht 
naar Brussel met tussenlanding.

Belangrijke opmerking: 

Afhankelijk van de waterstand kan het 

programma mogelijk gewijzigd worden. 

Alleen de kapitein is bevoegd om de 

noodzakelijke beslissingen te nemen voor 

het vaarschema. Het programma kan 

tevens worden gewijzigd wegens lokale 

cultu rele manifestaties of om technische 

redenen.

Groene oase langs de Nijl-rivier



De M/S Nile Adventurer is een buitengewoon schip met 
een capaciteit van 64 passagiers. De unieke sfeer com-
bineert hedendaagse invloeden met Egyptische tradities. 
Het schip laat u in alle luxe en comfort kennismaken met 
de oevers van de Nijl en de overblijfselen van eeuwen-
oude beschavingen.

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTES
De gemeenschappelijke ruimtes bieden een aangename en 
verfijnde omgeving. Geniet van een heerlijke cocktail in de 
chique en uitnodigende loungebar op het Panoramadek of 
aan de bar van het Promenadedek terwijl u de voorbijglijden-
de landschappen in u opneemt. Op het Zonnedek met zwem-
bad en verzorgd buitenmeubilair draait alles om ontspanning. 
Aan boord vindt u tevens een kleine fitnessruimte, een win-
kel en een massageruimte (betalend). Bovendien is er gratis 
internet in de loungebar (de kwaliteit van de verbinding hangt 
af van de locatie in kwestie). Het restaurant op het Boven-
dek serveert een geraffineerde internationale en Egyptische 
keuken, met vooral verse seizoensproducten. ‘s Ochtends en 
‘s middags kunt u genieten van een heerlijk buffet. Voor het 
avondmaal in het restaurant kunt u kiezen uit de menukaart. 
Mineraalwater, thee, koffie en een glas wijn zijn inbegrepen 
tijdens de maaltijden.

DE KAJUITEN
De M/S Nile Adventurer telt 32 kajuiten die stuk voor stuk 
uitkijken op de oevers van de Nijl en modern comfort com-
bineren met Egyptisch geïnspireerde decoratie. De Deluxe- 
kajuiten met vast raam zijn 14 tot 16 m2 groot en bieden 
een mooi uitzicht. De Junior Suite-kajuiten (21 m2) bevinden 
zich aan de voorzijde van het schip en beschikken over 
een groot schuifraam, net als de Suite-kajuiten met balkon 
(42 m2). Deze laatste beschikken tevens over een buiten-
ruimte. Alle kajuiten hebben een eigen badkamer met bad en 
wc, individueel regelbare airco, een flatscreen-tv, een minibar, 
een telefoon (voor intern gebruik) en een haardroger.

 HET SCHIP: DE M/S NILE ADVENTURER 



INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

 • Luchthaventaksen (€ 320, zoals op vandaag gekend), 

variabel en onderhevig aan wijzigingen

 • Vluchten Brussel/Caïro, Caïro/Aswan, Aswan/Aboe 

Simbel/Aswan en Aswan/Brussel (onder voorbehoud van 

beschikbaarheid) in economyclass met of zonder tussen-

stop (Egyptair, Air France of Lufthansa) 

 • Alle transfers zoals vermeld in het programma 

 • Het verblijf aan boord van de M/S Nile Adventurer in een 

tweepersoonskajuit in de gekozen categorie 

 • Het verblijf in een tweepersoonskamer in een 5* hotel 

(lokale classificatie) in Caïro (2 overnachtingen)

 • Volpension vanaf het diner op dag 1 tot het ontbijt op 

dag 10 

 • Dranken aan boord: water, thee, koffie alsook een glas 

wijn tijdens de maaltijden 

 • Dranken tijdens de maaltijden aan land: mineraalwater 

(50 cl p.p.), thee of koffie 

 • Alle bezoeken en entreegelden zoals vermeld in het pro-

gramma met een lokale gids 

 • De diensten van een tweetalige (Nederlands / Frans) 

cruisedirecteur 

 • De lezingen van de Knack Cruises-conferencier

 • Begeleiding door een Knack Cruises-team

 • Alle activiteiten aan boord (cocktail, galadiner van de kapi-

tein, een voordracht, folkloreavond...)

TECHNISCHE KENMERKEN

Lengte: 66,50 m - Breedte: 12 m - Diepgang: 1,20 m - Capaciteit: 

64 passagiers - Bemanning: 55 personen - Kajuiten: 32 verdeeld over 

4 dekken - Elektriciteit: 220 V - Munteenheden aan boord: Egyptische 

pond, Britse pond, euro, Amerikaanse dollar en bankkaarten - 

Renovatie: 2019

Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41, mail naar info@rivagesdumonde.be  
of stuur bijbehorend boekingsformulier volledig ingevuld, samen met een kopie 
van uw internationaal paspoort, naar Rivages du Monde, Knack-cruise Nijl, 
Bergstraat 17, 1000 Brussel.

  VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE 

PLAN VAN HET SCHIP
M/S NILE ADVENTURER

FORMALITEITEN VOOR DEELNEMERS MET DE BELGISCHE 

& NEDERLANDSE NATIONALITEIT

 • Geldig internationaal paspoort tot en met 6 maanden na 

terugkeer en een visum

INFORMATIE OMTRENT DE VLUCHTEN

 • Bij het maken van deze brochure zijn de vluchtgegevens 

nog niet bekend. Het is mogelijk dat er gevlogen zal wor-

den van of naar Parijs of Amsterdam in plaats van Brussel. 

In dat geval zal er een transfer voorzien worden tussen 

Brussel en Parijs of Amsterdam (H/T).

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS

 • Andere dranken dan vermeld in het programma 

 • Visum- en aanvraagkosten (€ 45 op heden voor de Belgische nationa-

liteit) 

 • Servicekosten voor het boordpersoneel (€ 9 per persoon en per dag 

aanbevolen) 

 • Servicekosten voor de gidsen en de chauffeurs (55 USD per persoon 

aanbevolen) 

 • Reisverzekeringen 

 • Verzekeringen (annulatie, bijstand en repatriëring)

 • Mogelijkheid om in businessclass te vliegen: contacteer ons

PRIJS IN EURO PER PERSOON 

Type kajuit Dek m2 Prijs dubbele 
bezetting

Prijs individuele 
bezetting

DELUXE VAST RAAM Hoofddek 14-16 € 4.750 € 6.750

DELUXE VAST RAAM Bovendek 14-16 € 4.990 € 6.990

DELUXE VAST RAAM Panoramadek en 
Promenadedek

14-16 € 5.250 € 7.250

JUNIOR SUITE SCHUIFRAAM Bovendek 21 € 5.590 -

SUITE MET BALKON Promenadedek 42 € 6.350 -
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Boekingsformulier (invullen in blokletters)

DE VALLEI VAN DE NIJL 
Caïro, Aboe Simbel en Luxor

VAN 6 TOT 15 JANUARI 2023

PERSOONLIJKE GEGEVENS 1ste persoon 2de persoon

 Dhr./  Mevr.:

 Dhr./  Mevr.:

Naam, zoals op internationaal paspoort:

Voornaam, zoals op internationaal paspoort:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Gsm:

E-mailadres:

Nummer internationaal paspoort:

Plaats van uitgifte:

Datum van uitgifte:

Geldig tot:

Nationaliteit:

Uw roepnaam (indien anders dan uw 
voornaam op internationaal paspoort):

VERZEKERINGEN

Duid uw keuze aan (1 per persoon) 1ste persoon 2de persoon

Bijstands- en repatriëringsverzekering (€ 30 p.p.)   

Multirisicoverzekering 4,75% van de prijs van uw reis incl. bijkomende dekking in 
geval van epidemie (voor vertrek/tijdens de reis)*
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage)  

 

Multirisicoverzekering hoge bijdrage 6,30% incl. bijkomende dekking in geval  
van epidemie (voor vertrek/tijdens de reis)*  
(bijstand – repatriëring – annulatie – bagage, voor reizen van meer dan € 8000 per persoon)

 

Aanvullende verzekering kredietkaart hoge bijdrage 3%
(in aanvulling met de verzekering van uw Visa Gold, Platinum & Infinite en Mastercard Gold & Platinum)

 

* zie document in bijlage

CONTACT BIJ NOODGEVALLEN KAJUIT

Naam: Categorie:

Verwantschap: Voorkeur kajuitnummer:

Adres:  DUBBEL

Telefoon/gsm:  SINGLE



OVERIGE (in de mate van het mogelijke houden wij rekening met uw opmerkingen en wensen)

Vrienden aan boord (gelieve de naam van uw vrienden te vermelden die met u meereizen)

Bepaald dieet (gelieve de naam van de persoon te vermelden en een omschrijving van het dieet)

Andere opmerkingen (huwelijksverjaardag, etc.)

ONZE BETALINGSREGELING

• 30% van het totaalbedrag als voorschot plus eventuele verzekering
• Eindsaldo van het totaalbedrag 3 weken voor vertrek

U ontvangt een bevestiging van uw boeking samen met de betalingsmodaliteiten voor de aanbetaling.

Ondergetekende schrijft zich in voor deelname van vermelde personen aan genoemde reis en accepteert de hierop van toepassing 
zijnde betalingsvoorwaarden.
U ontvangt een exemplaar van de verkoopvoorwaarden bij uw verkoopcontract.

Datum: /          /

Handtekening: 

Dit formulier volledig ingevuld en samen met een kopie van uw internationaal 
paspoort terugsturen naar: Rivages du Monde, ‘Knack-cruise Nijl’, Bergstraat 17, 
1000 Brussel




