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Discover Egypt on Nile River
From Cairo To Aswan

15 Nights ‐ 16 Days

Day 1: Cairo
Arrival Cairo International airport, meet & assist by 
our representative & transfer to your Nile Cruise 
Ship.
Embarkation on cruise | Dinner on board.
Music in the bar. | Overnight in Cairo.

Day 2: Cairo
Breakfast on board.
Full day Egyptian Museum & Pyramids and Sphinx.
Cocktail Party.
Dinner on board.  |   Takht (Oriental Music)
Overnight in Cairo.

Day 3: Cairo / Beni Suef
Breakfast on board
Full day sailing to Beni Suef which takes almost 12 
hours.
Guest Show.  | Overnight in Beni Suef.

Day 4: Beni Suef 
Breakfast on board
Visit Fayoum sites (Hawara Pyramids & Maydom).
It is a one hour drive to Maydom Pyramid and the 
visit takes almost one hour.
Then another half an hour drives to Hawara Pyra-
mids for a 45 minutes visit.
Drive back to boat will take one and half hour.
Dinner on board.
Romantic Night.  |  Overnight in Beni Suef.

Day 5: Beni Suef / Minya
Breakfast on board
Full day sailing to Minya which takes almost 12 
hours.
Overnight in Minya.

Day 6: Minya
Breakfast on board
Full day Visits to Beni Hassan
Visit Beni Hassan tombs (4 tombs).
The visit will include Tomb of Baqet III (BH15) Tomb 
of Khety (BH17), Tomb of
Amenemhet (BH2), Tomb of Khnumhotep II (BH3) 
(Approx. 01:30 hours visit).
Move from Beni Hassan to Tel El Amarna
Visit Tel El Amarna.
Visit to northern tombs Tomb of Ahmose (EA3), 
Tomb of Meryre (EA4), Tomb
of Pentu (EA5), Tomb of Panehesy (EA6), Royal Tomb 
of Akhenaten (EA26). The
Great Palace of King Akhenaten, The Small and great 
temples of Aten 
Visit Tuna El Gebel & Ashmunein.
Lunch box will be served within the Visits
Back to the boat. | Folkloric Show.
Overnight Minya.

Day 7: Minya / Asyut
Breakfast on board
Full day sailing to Asyut (12 hours)
Music in the bar. |  Overnight Asyut.

Day 8: Asyut / Sohag
Breakfast on board
Sail to Sohag (8 hours).
Visit Abydos and to back the boat
Black & White Party. | Overnight in Sohag.

Day 9: Sohag / Qena
Breakfast on board
Full day sailing to Qena
The boat should pass two locks and the Railway 
bridge in Naga Hammadi.
Contest Party. |   Arrive & Overnight in Qena.
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Day 10: Qena / Luxor
Breakfast on board
Visit Dandarah temple which is a 20 minute’ drive.
Return to boat and sail to Luxor.
Belly Dancer.  |  Overnight in Luxor.

Day 11: Luxor
Breakfast on board
Full day West Bank (Valley of kings + Hatshepsut 
Temple).  |  Overnight in Luxor.

Day 12: Luxor / Edfu
Breakfast on board
Morning visit to East Bank (Karnak & Luxor 
Temples).
Disembarkation after Lunch for Cairo / Luxor clients.
Galabya Party.  |  Sail to Edfu & Overnight.

Day 13: Edfu / Aswan
Breakfast on board
Early Morning: visit Edfu temple.
Sail to Kom Ombo and Visit Kom Ombo temple.
Sail to Aswan & overnight.

Day 14: Aswan
Breakfast on board
Morning Visit to High Dam & Philae temple.
Afternoon visit Nubian Museum.
Nubian Show.  |   Overnight in Aswan.

Day 15: Aswan / Cairo
Breakfast on Board
Disembarkation after Lunch
Transfer from the cruise to Aswan Airport for flight 
to Cairo.
Arrival Cairo domestic airport, meet & assist by our 
representative & transfer to your hotel.
Overnight at hotel.

Day 16: Cairo
Breakfast at hotel & check out before 12:00 noon 
time.
Transfer to Cairo International airport for final 
departure.

End Of Services

Trip Starting Dates:
- 16th April, 2013
- 12th May, 2013
- 07th June, 2013
- 24th August, 2013
- 19th September, 2013
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اكتشف مــصــرعلي ضفاف النيل
15 ليله / 16 يوم

اليوم االول:  القاهرة

الوصول إىل مطار القاهرة ، واالنتقال بسيارة خاصة إىل الباخرة

اجراءات دخول الباخرة  |  املبيت عىل م� الباخرة

اليوم الثا�:  القاهرة

االفطارعىل م� الباخرة,  التحرك لزيارة  املتحف املرصى و االهرامات و ابو الهول .

حفلة كوكتيل و العشاء عىل التخت الرشقى .   |   املبيت عىل م� الباخرة

اليوم الثالث:  القاهرة – بنى سويف  

االفطارعىل م� الباخرة  و االبحار من القاهرة اىل بنى سويف . 

برنامج ترفيهى و املبيت عىل م� الباخرة
 

اليوم الرابع:  بنى سويف  

االفطار عىل م� الباخرة, زيارة معا� الفيوم وهى ( هرم هوارة و هرم ميدوم 

العودة اىل الباخرة  ىف حواىل ساعة ونصف 

العشاءعىل م� الباخرة  و املبيت ىف بنى سويف .

اليوم الخامس:  بنى سويف – املنيا

االفطارعىل م� الباخرة 

 االبحار من بنى سويف اىل املنيا ىف مدة حواىل 12 ساعة تفريبا 

املبيت عىل م� الباخرة  ىف املنيا .

اليوم السادس: املنيا 

االفطارعىل م� الباخرة 

التحرك لزيارة مقابر بنى حسن وتشمل هذه الزيارة .

( زيارة مقربة باقيت الثالث و مقربة خطى و مقربة امنمحات وزيارة مقربة خمنحتوب 

الثا¯ وتستغرق الزيارة حواىل ساعة ونصف ) واالنتقال بعد ذللك اىل تل الع©رنه .

لزيارة مقربة احموس ثم زيارة مقربة م³يار ثم مقربة بيتيو ثم مقربة فينيس و مقربة 

امللك اخناتون 

واثناء اليوم سوف تقدم وجبة الغداء

العوده اىل الباخرة  لحضور حفل فلكلورى شعبى و املبيت عىل م� الباخرة ىف املنيا.

اليوم السابع: املنيا – اسيوط 

االفطار عىل م� الباخرة , يوم ابحار كامل اىل اسيوط يستغرق حواىل 12 ساعة 

املبيت عىل م� الباخرة ىف اسيوط .

اليوم الثامن:  اسيوط – سوهاج 

االفطارعىل م� الباخرة 

االبحار اىل سوهاج يستغرق حواىل 8 ساعات

 زيارة معبد ابيدوس و الرجوع مرة اخرى اىل الباخرة

حفلة ابيض و اسود ويرتدى فيها رواد الحفل مالبس بيضاء و سوداء فقط

املبيت عىل م� الباخرة ىف سوهاج  .

اليوم التاسع:  سوهاج – قنا 

االفطارعىل م� الباخرة  

االبحار ملدة يوم كامل اىل قنا ىف طريق الذهاب Äرالباخرة  ÃدخلÂ للهويس ىف نجع 

ح©دى  |  املبيت عىل م� الباخرة ىف قنا .

اليوم العارش  قنا – االقرص 

االفطار عىل م� الباخرة, زيارة معبد دندرة ثم الرجوع اىل الباخرة  و االبحار اىل 

االقرص , ىف املساء حضور حفل الرقص الرشقى م� الباخرة  

املبيت عىل ىف م� الباخرة  باالقرص

اليوم الحادى عرش:  االقرص 

االفطارعىل م� الباخرة  

قضاء اليوم بالكامل ىف الرب الغرÈ لزيارة معبد حتشبسوت و وادى امللوك 

املبيت عىل م� الباخرة  ىف االقرص 

اليوم الثا� عرش: االقرص – ادفو 

االفطار عىل م� الباخرة

زيارة الرب الرشقى معبد الكرنك و معبد االقرص و جولة حرة ىف االقرص 

باملساء حفلة جالبية بارÉ و االبحار اىل ادفو و املبيت عىل م� الباخرة

اليوم الثالث عرش:  ادفو – اسوان 

االفطار عىل م� الباخرة 

زيارة معبد ادفو ىف الصباح و االبحار اىل كوم امبو وزيارة معبد كوم امبو ثم االبحار 

اىل اسوان  |  املبيت عىل م� الباخرة 

اليوم الرابع عرش: اسوان 

االفطارعىل م� الباخرة, زيارة السد العاىل ىف الصباح و معبد فيله 

بعد الظه³ة زيارة املتحف النوÈ وحضور العرض النوÈ, املبيت ىف اسوان 

اليوم الخامس عرش: اسوان - القاهرة 

االفطار عىل م� الباخرة 

جولة حرة بعد الغداء ىف اسوان وانهاء الخروج قبل الساعة الثانية عرش ظهرا 

االنتقال من الباخرة ايل مطار أسوان للسفر ايل القاهره 

وصول مطار القاهره واالنتقال بسيارة خاصة إىل الفندق. 

الوصول ىف الفندق. مبيت ىف الفندق 
 

اليوم السادس عرش:  القاهرة 

إفطار ىف الفندق

اجراءات الخروج للمغادرة قبل الساعه الثانيه عرش ظهرا

Ðمغادرة الفندق  والذهاب بسيارة خاصة إىل مطار القاهره للسفر النها

تواريخ بدء الرحالت:

- 12 مايو 2013

-07  يونيو 2013

-24  اغسطس 2013

-19  سبتمرب 
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