
Egipt, potovanje v dolino Nila

Program po dnevih

A. Egipt – dolina Nila, opisni program

Trasa poti: Kairo – Aswan – Luxor – Kairo

Let v Kairo ter ogled turističnih obveznosti: piramid, Egipčanskega muzeja s Tutankamonovo
zlato masko, Islamskega Kaira z bazarjem, citadele z mošejo Mohameda Alija ter malo manj
turističnega naselja smetiščarjev v kamnolomu Moqatam.

Z nočnim vlakom v Aswan, središče dežele črnih Nubijcev.

S feluko na zahodni breg in vzpon do razglednih grobnic plemičev od koder se spustimo po
peščeni sipini. Med plovbo obiščemo še samostan Sv. Simeona ter otok Elephantin, na katerem
raziskujemo nubijske vasice.

Naslednji dan se ob rani uri z avtobusom podamo v Ramzesov Abu Simbel, nazaj grede pa
obiščemo še tempelj na otoku Philae. Komur ne bo dovolj, ga čakata še nubijski muzej ali
starodavno pokopališče.

Naslednjih 24 ur preživimo na tradicionalnem egiptovskem plovilu feluki – plovba po Nilu.
Zleknjeni na blazine ter ob zvokih Bob Marleya plujemo mimo vasic do otočka pri Kom Ombu,
kjer nam lasati Nubijci zakurijo ogenj in zabobnajo kakšno svojo.

Nadaljujemo z avtobusom mimo Edfuja do Luxorja. Tu nas čakajo kamelji pohod do
puščavskega samostana, dolina kraljev in slikovit pohod čez greben (približno 1 ura lahke hoje)
do templja faraonke Hačepsut. Seveda mimogrede vidimo tudi tempelj v Karnaku.

Od tu se  z vlakom vrnemo proti Kairu in odletimo domov.

Nočitve: s polpenzionom v hotelih **/*** (po lokalni kategorizaciji), nekateri so skoraj povsem
primerljivi s podobnimi hoteli pri nas. Razen  na feluki lasten tuš, wc in klima. Ponekod so sobe
enostavne, vendar čiste in urejene. Zajtrk in večerja sta v večini primerov servirana, včasih
samopostrežna. Nekateri hoteli imajo bazene.

Prevozi: med Kairom in Aswanom nočni vlak, vmes najeti avtobusi (brez lokalne kategorizacije),
organizirani izleti, kočije, feluke in taksiji. Vlak, s katerim potujemo, ni spalnik, pa vendar je
vožnja z njim bistveno udobnejša, kot potovanje z avtobusom. Sedeži so podobni letalskim.

Program priporočamo tistim, ki si želijo popotniškega načina odkrivanja sveta.

 

B. Egipt - dolina Nila, program po dnevih
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9 dni

1. let v Kairo, kupovanje viz, prevoz do hotela ter namestitev
2. ogled turističnih obveznosti: piramid v Gizi; v eno izmed njih bomo pokukali, nato pa

obiskali še sfingo ter Egipčanski muzej s Tutankamonovo zlato masko; zvečer šiša party
v centru ali terasi hotela

3. po zajtrku se napotimo v geto smetiščarjev, v kamnolomu Moqatam, nato ogled citadele
z mošejo Mohamed Alija in islamskega Kaira s slovitim bazarjem Khan al Khalili; prosto
za barantanje za začetnike; zvečer vlak za Aswan

4. prihod v deželo črnih Nubijcev, kjer se s feluko zapeljemo med otoki - na Elephantinu
bomo raziskovali nubijske vasice; če ne bo prevroče bomo pri mavzoleju Age Khana
presedlali na kamele ter se mimo puščavskega samostana povzpeli do razglednih
grobnic imetnikov, na koncu pa  oddričali po peščeni sipini

5. odhod do veličastnih templjev v Abu Simblu, na meji s Sudanom; nazaj grede ogled
aswanskega jezu in Filejevega templja na otočku; popoldan oz. zvečer po želji prosto za
morebitne druge oglede (npr. nubijski muzej, nedokončani obelisk)

6. po mnenju nekaterih najlepši del programa: plovba s feluko s celodnevnim jadranjem
vzdolž Nila, s postanki ob vasicah in polnim penzionom na krovu; naredimo kakih 30 km,
zvečer pa si na otočku zakurimo ogenj ob katerem zabobnajo rasta Nubijci

7. pristanemo v nekoč zlatem mestu Kom-ombu, presedlamo na bus in gremo do Edfuja,
kjer se nahaja glomazni Horusov tempelj; po ogledu prevoz do Luksorja, popoldan še
ogled templja v Karnaku

8. možnost jutranjega poleta z balonom nad Zahodnim bregom in Dolino kraljev (pribl. 75
evrov); preostali se od Hačepsutinega templja do Doline kraljev odpravimo peš (30 - 45
min lahke hoje čez razgledni greben); nato s celotno skupino ogled najlepših grobnic v
Dolini; iz Luxorja se z vlakom vrne v Kairo (če imaš čas, lahko nadaljuješ še čez
zahodne puščave, na Sinaj in na Rdeče morje)

9. polet iz Kaira proti domu

Posebnost programa je tudi ta, da ga lahko podaljšaš (glej program Egipt: zahodne puščave, Nil
in Sinaj):
-si v Egiptu 15 dni (Dolina Nila, puščave z jeepi in sredozemska obala);
-si v Egiptu 22 dni ter si ogledaš še goro Sinaj in uživaš v Dahabu.

Lista stvari

Lista stvari, ki jih je priporočljivo vzeti s seboj na potovanje v Egipt z
dolino Nila (Egipt Xpress)

Na letalu je ponavadi prostora za največ 20 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga).
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V nahrbtniku naj se znajdejo:

dokumentacija: potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka, z dvema
praznima sosednjima stranicama); zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred
odhodom); kopije dokumentov
obleka: več majic in kosov perila, poleg kratkih tudi lahke dolge hlače (platnene so
bistveno bolj primerne kot pa kavbojke, ki so za potovanje in vročino manj udobne),
obuvalca: čevlji, primerni za hojo (tudi čez drn in strn), sandali (po možnosti s fiksirano
peto, npr. Teva), še eni sandali/natikači za na plažo in pod tuš
trivia: nožek, napihljiva ovratna blazinica, prašek in vrv za morebitno pranje
kopalke, sončna očala, brisača, kapica s strehico ali podobno pokrivalo
obvezna so tudi topla oblačila (npr. flis), vetrovka, ipd, saj so noči hladne
spolna vreča za hladne noči (na Sinaju, feluki, v puščavi, med vožnjo z vlakom ter med
dolgo vožnjo z avtobusom poveča udobje med sexom ;-)
hardwear: v principu nahrbtnik, vendar v Egiptu ni panike, če vzamete kufer ali
potovalko s kolesci; obvezno še mali nahrbtnik, kamor spravimo fotoaparat, steklenico
vode in ostale drobnarije...
mala svetilka (npr. Petzl za na glavo)
toaleta: poleg klasike še paket osvežilnih robčkov, krema za sončenje, nekaj za ustnice,
sredstvo proti komarjem...
zdravila in domača lekarna:proti prebavnim motnjam (Linex, oglje), šnopček ali kaj
podobnega (dnevno razkuževanje), vitaminski tableti (cedevita ali šumečke), elektroliti,
rehidracijska sol, spitadrem sprej za razkuževanje rok pred obroki, tablete proti diareji,
proti zaprtju, obliži, povoj, tablete proti slabosti,…
kakšen bonbon, obesek ali kemični svinčnik za otroke (v Aswanu, na otokih, v
puščavskih oazah...)
knjiga, karte in še kaj, na kar smo morda pozabili in brez katerega ne moreš živeti

Pusti doma predsodke, slabo voljo, tečno ženo/moža, tečnga fanta/punco, tečno lubico/lupčka,
drage uhane, zlate ogrlice, dragocene ure, lepe čeveljce, hlače zlikane na rob in ostale
nepomembne reči. Ne pozabi pa na kup dobre volje in jeklene živce!

Shappa

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!

Formalnosti ob prehodu mej
Pri vstopu v Egipt imejte potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev od datuma izhoda iz Egipta.
Vizume bomo uredili skupaj na letališču, kar vas bo stalo približno 13 evrov. Slika za vizum ni
potrebna, vendar jo vseeno imejte s seboj (v primeru izgube ali kraje dokumentov). Za osebno
uporabo lahko prenesemo 1 liter žgane pijače in eno šteko cigaret na osebo. Količina pijače
(oziroma katere koli tekočine), ki jo lahko vzamemo na letalo kot osebno prtljago, ne sme
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presegati 1 decilitra. Lahko pa pijačo spravimo v nahrbtnik, potovalko ali kovček, ki ga odložimo
na check-innu.

Dokumenti
Priporočljivo je, da naredite dvojno kopijo in sicer sledečih dokumentov: potnega lista,
morebitnih potovalnih čekov in kreditnih kartic. Po eno kopijo pustite doma in zraven priložite
pomembne telefonske številke. V primeru kraje/izgube vam lahko domači potrebno faksirajo na
slovensko veleposlaništvo v Kairo. Drugo preslikavo spravite v nahrbtnik ali kovček ločeno od
dokumentov. Priporočljivo je, da s seboj vzamete tudi svojo fotografijo (za dokumente). Če
imate možnost, si obvezno priskrbite ISIC študentsko kartico, ki pomeni cenejše vstopnine.
Ponekod pridejo v poštev tudi ostale kartice, npr. Euro 26, Go 25, včasih pride prav celo
slovenska študentska izkaznica, vendar ne povsod.

Cepljenje, zdravje
Nobeno cepljenje ni obvezno, malarija v Egiptu ne predstavlja nevarnosti. Bolj pazljivi se cepijo
proti hepatitisu A, vendar lahko (trebušne) preglavice zdravite tudi s pravilno prehrano in
tabletami na potovanju. Voda iz vodovoda ni pitna. Ne pijte razredčenega soka in pijač, v
katerih so ledene kocke. Pijačo iz pločevink, ki jih kupite na ulici, pijte po slamici. Steklenice naj
odprejo pred vami. Sadje vedno olupite. Za umivanje zob uporabljajte ustekleničeno vodo.
Plavanje v Nilu ni priporočljivo, čeprav je bilharzija večinoma izkoreninjena. Več informacij
dobite na Inštitutu za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 1, Ljubljana. Zemljevid bolj ali manj
malaričnih področij v sami državi je na voljo na tej spletni strani: 
http://cdc-malaria.ncsa.uiuc.edu/
Priporočamo, da si pri nas uredite zdravsteno zavarovanje z asistenco v tujini (a.k.a. Coris).

Varnost
Egipt je varna dežela glede kraj, pa vendar previdnost ni odveč. Osebne dokumente, letalsko
karto in denar nosimo vedno s seboj ali pa jih pustimo v hotelskih sefih. Nikakor jih ne puščamo
v sobah! Kar pustimo ali pozabimo na vidnih mestih (npr. v hotelskih sobah), nas ne bo več
čakalo.
Za osebno varnost turistov v Egiptu skrbijo oboroženi pripadniki turistične policije, ki jih
srečujemo ob vseh znamenitostih, posebni oddelki pa spremljajo tudi turistične prevoze, ki
morajo potekati v okviru organiziranih konvojev. Opozarjamo, da vsak potnik potuje na lastno
odgovornost. V izogib zapletom na letališču prosimo, da pred vstopom na letalo pospravite
kamere, baterije in mobilne telefone med osebno prtljago (ki jo vzamete s seboj na letalo),
medtem ko razna rezila (švicarski nožek, pilica za nohte…) obvezno pustite v potovalki oziroma
nahrbtniku. Pijačo in drugo tekočino (kreme za sončenje, zobne paste), ki presega volumen 1
dcl, obvezno pustite v velikem nahrbtniku.

Denar
Egiptovska valuta je egipčanski funt (L.E.), razdeljen na piastre in je vezan na dolar, v razmerju
do evra pa niha. 1USD = pribl. 5,6 L.E.; 1 evro = pribl. 7,4 L.E.
Dolar uživa v Egiptu malenkostno ugodnejši tečaj in je pogosto direktno plačilno sredstvo.
Razlika med odkupnim in prodajnim tečajem je pri dolarju manjša kot pri Evru. Evre vam v
privatnih trgovinah utegnejo obračunati enako kot dolarje, vendar vam zavoljo vsega tega
dolarjev ni treba kupovati. Vzamete jih le, če jih imate na zalogi, saj v vseh menjalnicah na naši
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poti brez težav zamenjamo tudi evre. Pozor: menjalnice evro kovancev ne odkupujejo, enako pa
velja za dolarske bankovce, starejše od 10 let. Potovalni čeki so zelo težko vnovčljivi. Tako kot
kartice, jih vzemite s seboj le, če se želite dodatno zavarovati. Večinoma je najlažje operirati z
gotovino – dolarji in evri v manjših bankovcih (ne kovancih).
Napitnina (bakšiš) je v Egiptu pogost način, da koga nagradiš ali da nekaj dosežeš. V marsičem
se zato zelo malo ali nič ne razlikuje od našega pojmovanja napitnin, podkupnin, žepnin ali
miloščin. Vedno je priporočljivo imeti v žepu pripravljen drobiž. Po muslimanskem izročilu bogati
vedno pomaga revežu, to pričakujejo tudi od turistov in zato zahtevajo bakšiš že za najmanjšo
uslugo.

Stroški
Življenje v Egiptu je za naše pojme poceni. Za seboj potrebuješ še okoli 200 EUR (100 več s
Sinajem). Tako da boste imeli predstavo, koliko kaj stane, pa naj naštejemo: obrok hrane 1-8
EUR, nočitev z zajtrkom in večerjo 7-12 EUR (za kosilo pa v egipčanski klimi zlahka poskrbimo
z lubenico, melono, kebabom ali košarijem), pivo 2-3 evre, prevozi (avtobus, taxi, džipi, nočni
vlak Kairo-Aswan ter feluka na kateri imamo 3 obroke) skupaj pribl. 200 EUR,  napitnine (skupaj
s plačilom ponekod obveznih lokalnih vodnikov) pribl. 45 EUR , vstopnine pribl. 80 EUR (za
imetnike ISIC kartice pribl. 40 EUR). Pa še malo, v lokalnih valutah: čaj 2-5 LE, vodna pipa 4-10
LE, taksi za srednjo razdaljo 30 LE, 1 ura interneta 5-20 LE, malica na ulici 20-30 LE, prigrizek
3-10 LE, kosilo v restavraciji 25-50 LE... Oblačila “priznanih proizvajalcev” se dobi že za nekaj
deset evrov (npr. kavbojke in srajce), še posebej poceni pa je perilo (10-15 LE). Podobno kot pri
nas sta ocenjeni le stekleničena voda (2-5 LE) in pivo (7-20 LE).
Seveda več denarja ne škodi – za rezervo, udobje, še kako pivce za živce, kakšno fensi
restavracijo in ugodne nakupe.
Denar za stroške bomo pobirali sproti, v evrih, dolarjih ali lokalni valuti.

Hoteli in vlak
Hoteli, v katerih bomo stanovali, so od ene do treh zvezdic, ponekod brez kategorizacije,
nekateri pa so povsem primerljivi s podobnimi hoteli pri nas. Razen v puščavi in na feluki bomo
poskrbeti za lasten tuš, wc in klimo. Ponekod so sobe enostavne, vendar čiste in urejene. Zajtrk
in večerja sta v večini primerov servirana, včasih samopostrežna. V Dahabu imamo nočitve z
zajtrkom v penziončku, saj so v njegovi bližini številne restavracije z raznovrstno hrano.
Vlak, s katerim potujemo, ni spalnik, pa vendar je vožnja z njim bistveno udobnejša, kot
potovanje z avtobusom. Sedeži so podobni letalskim. Vseeno spalna vreča in topla oblačila tudi
na vlaku niso odveč, saj osebje včasih pretirava s klimo.

Komunikacije z domačini
Kljub solzic vrednemu šolskemu sistemu v Egiptu so Egipčani talentirani za jezike in prekosijo
celo Slovence. Tako vas bo dvanajstletni trgovec na bazarjih Kaira, Luxorja ali Aswana ogovoril
v najrazličnejših jezikih. Prijazni domačini vam bodo kar na ulicah klicali dobrodošlice v
angleščini. Najbolj jih razveselite, če jim odgovorite v arabščini.

Komunikacije z domovino in domom
Internet je dostopen v vseh večjih krajih.
Mobitel deluje v omrežju Vodafone/Click ali MobiNil.
Telefonski avtomati na kartice oziroma govorilnice, kjer plačate impulze, so posejani vzdolž
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celotnega potovanja in predstavljajo najcenejše telefoniranje v Slovenijo (še posebej zvečer po
20h - v srednji Evropi je takrat ura 19). Če imate odklenjen telefon, si omislite tudi Egiptovsko
številko (pribl. 100 L.E. z vključenimi impulzi).
Klic v Slovenijo: 00 386… + številka brez ničle
Klic v Egipt 00 20…

Možnost podaljšanja potovanja
Možno se je vrniti kasneje v lastni režiji in ostati dlje, npr. v Dahabu. Sprememba datuma je ob
prijavi brezplačna, po tem, ko so letalske karte že natisnjene, pa stane okoli 100 evrov.

Temperature
Egipt lahko obiščete v katerem koli letnem času. Poleti je v krajih južno od Kaira vroče, vendar
gre za še kar znosno suho vročino in ne soparo. Oglede razdelimo v jutranji in večerni del,
sredino dneva (med poldnevom in 15. uro) pa preživimo kje v senci, v klimatiziranem hotelu ali
ob bazenu. Pozimi je ponoči v Kairu hladno, v krajih južneje pa je prijetno toplo tudi ponoči.
Vseeno topla spalna vreča za prenočevanje na feluki in v puščavi ni odveč, saj znajo biti noči
hladne. Pozimi na gori Sinaj ne prenočujemo, ampak jo obiščemo zgolj zjutraj ali zvečer.

Lokalni čas
Egiptovski lokalni čas je eno uro pred našim.

Cena letalske karte: Se spreminja glede na letališke pristojbine, razne dodatke, termin
potovanja, čas rezervacije, čas plačila in glede na proste cenovne razrede na letih. Letalsko
karto se vplača, ko je potovanje potrjeno, to pa je ob minimalnem številu prijavljenih oz. po
vsakokratnih pogojih letalskega prevoznika.

Način potovanja: Je specifičen, saj vse stroške plačujemo na licu mesta. Cene stroškov, ki se jih
plačuje na licu mesta, so tako informativnega značaja. Opozorili bi še na spremenljiva valutna
razmerja, tudi EUR:USD.

Pomembne številke
1. Veleposlaništvo Republike Slovenije
21 Soliman Abaza St., 6 th Floor
Mohandessin
Cairo
Arab Republic of Egypt
Tel: (+) 20 2 749 17 71
      (+) 20 2 749 98 78
Fax: (+) 20 2 749 71 41
Elektronska pošta: vka@gov.si
Nj. eksc. g. Borut Mahnič, veleposlanik
Pristojno za: Kuvajt, Katar, Saudska Arabija, Združeni arabski emirati, Jordanija
2. Veleposlaništvo Arabske republike Egipt
Bérc út. 16 H-1016 Budimpešta
Madžarska
Tel: (+) 36 1 381 04 75
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Fax: (+) 36 1 381 05 71
Elektronska pošta: ambegbp@pronet.hu
Nj. eksc. g. Mohamed Elsaed Abbas, veleposlanik

Kako dodatno uporabno informacijo dobiš tudi na spletni strani: www.zdravinapot.si

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.shappa.si/potovanja/shappa-xpress/potovanje-xpress-egipt-dolina-nila.html stran 7/7

http://www.zdravinapot.si/
http://www.tcpdf.org

