
Egipt: zahodne puščave, Nil in Sinaj

Program po dnevih

A. Egipt, opisni program

Trasa poti: Kairo – Aswan – Luxor – Mut (Dakhla) – Fararfra – Bela puščava – Bahariya – Siwa
– Marsa Matruh – Aleksandrija – Kairo - Dahab

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 samostan Sv. Simeona ter otok Elephantin (nubijske
vasice).

Naslednji dan se ob rani uri z avtobusom podamo v Ramzesov Abu Simbel, nazaj gremo
obiščemo še tempelj na otoku Philae. Komur ne bo dovolj, ga čaka 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 tudi kako 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 lahko del skupine z vlakom vrne proti Kairu in odleti domov (9 dnevni program, če res
nimaš malo več časa). Ostali naredimo premik preko zahodnih puščav Egipta.

Premik proti zahodnim oazam do Dakhle. Tu raziskujemo naselja, grobnice in gradove iz
peščenjaka. V okolici Farafre nas očara Bela puščava, polna kamnin nenavadnih oblik. Spimo v
puščavskem taborišču, kjer nam beduini spečejo večerjo na ognju. Mimo peščenih sipin,
Kristalne gore do Črne puščave, kjer pričakamo sončni zahod sredi gozda črnih vulkanov.

Sledi raziskovanje Bahariyye od tam pa proti berberski oazi Siwa. Izgubili se bomo v labirintu
očarljivih hišk pastelnih barv ter obiskali preročišče, kjer je bil Aleksander Veliki potrjen za boga
in vladarja Egipta. Tu se z jeepi adrenalisnko pojamo po sipinah in se učimo deskanja na pesku.
Izlet tudi do slanega jezera, s kolesi.

Premik proti sredozemlju, kopanje na čudežni plaži v bližini Marse Matruh, od tam pa mimo
slovitega bojišča El Alamain v Aleksandrijo. Ogled znamenite, supermoderne knjižnice ter
citadele narejene iz kamenja antičnega svetilnika.
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Povratek v Kairo, od koder lahko del skupine poleti proti domu, preostali pa se odpravimo
na Sinaj ter si privoščimo 5 dni užitkarjenja v popotniško-beduinski vasici Dahab. Tu med najbolj
priljubljene aktivnosti sodijo potapljanje, surfanje, ležanje na plaži ter kajenje vodne pipe. Zadnji
dan prenočimo na vrhu gore Sinaj (2 uri hoda do vrha), nato pa se vrnemo v Kairo.

Nočitve: s polpenzionom v hotelih **/*** (po lokalni kategorizaciji). V Dahabu penzion brez
lokalne kategorizacije, vendar v podobnih sobah (turističnega) standarda. Razen v puščavi in na
feluki torej lasten tuš, wc. Ponekod so sobe enostavne, vendar čiste in urejene. Zajtrk in večerja
sta včasih servirana, včasih samopostrežna.

Prevozi: med Kairom in Aswanom linijski bus, 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 z Nilom, Sinajem in zahodnimi puščavami, program po dnevih
 

15 ali 22 dni

1. Let v Kairo, kupovanje viz (25 usd), prevoz do hotela ter namestitev.
2. Ne prezgodaj: Napotimo se v geto smetiščarjev v nekdanjem faraonskem kamnolomu
Moqatam. Nato ogled citadele z mošejo Mohamed Alija in sprehod do islamskega Kaira s
slovitim bazarjem Khan al Khalili.
3. Ogled "turističnih obveznosti": Egipčanski muzej s Tutankamonovo zlato masko ter piramid v
Gizi. V eno izmed njih bomo pokukali, nato pa obiskali še sfingo. Če bo čas, tudi ogled ene od
številnih delavnic v Gizi (parfumi, preproge, itd...). Zvečer linijski bus za Aswan.
4. Prihod v deželo črnih Nubijcev. Ogled Filejevega templja na otočku. S feluko se bomo
zapeljali še na otok Elephantin, kjer pri domačinih tudi prespimo. Nočitev Aswan pri Nubijcih.
5. Ob rani uri odhod do veličastnih templjev v Abu Simblu, na meji s Sudanom. Nazaj grede
obisk vasice zahodni Sahel, neke vrste nubijske Cinque Terre. Sončni zahod na otoku Sahel ali
na feluki na Nilu. Nočitev Aswan.
6. Plovba s feluko na jadra. Celodnevno jadranje vzdolž Nila, s postanki ob vasicah in polnim
penzionom na krovu. Za začetek se bomo povzpeli do razglednih grobnic imetnikov ter se dričali
po peščeni sipini. Zvečer si zakurimo ogenj ob katerem zabobnajo rasta Nubijci! Nočitev v
spolnih vrečah na feluki. Če bo premrzlo pa v Aswanu.
7. Pristanemo, presedlamo na bus in gremo do Edfuja, kjer se nahaja glomazni Horusov
tempelj. Po ogledu prevoz do Luksorja.
8. Možnost jutranjega poleta z balonom nad Zahodnim bregom in Dolino kraljev (pribl. 90 usd).
Nato s celotno skupino ogled najlepših grobnic v Dolini. Ogled templja v Karnaku. Iz Luxorja se
z vlakom ali linijskim busom vrnemo v Kairo.
9. Vrnitev domov za Xpressovce (prihod domov 10.dan), ki pa lahko podaljšajo še za 2 ali več
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dni v puščavo). Transfer v Bahariyyo, kje presedlamo na jeepe. V dveh dneh si pogledamo Črno
in Belo puščavo, dolino Preprek, mini peščene sipine (sandboarding) ter se namočimo v
termalnem izviru. V puščavi tudi prespimo (v spalkah).
10. Pozno popoldan povratek v Kario (možnost odhoda domov), ostali pa v Aleksandrijo.
11. Panoramska vožnja po aleksandrijskem kornišu, postanek ob citadeli narejeni iz kamenja
svetilnika ter ob moderni knjižnjici. Če bo čas, si pogledamo še kraljevo palačo. V toplih
mesecih se tudi skopamo. Proti večeru prevoz v Siwo.
12. V Siwi nas očarajo berberska domovanja puščavskih barv, grič Aghurmi s slavnim
preročiščem iz Aleksandrovih časov, kopanje v turkiznih solinah ter sončni zahod ob velikem
slanem jezeru Fatna.
13. Sprehod po starodnavni trdnjavi Shali. Morda skočimo še na sosednji hrib. Popoldne
kopanje v sanjskem jezeru sredi sipin ter adrenalinska vožnja z džipi po velikem peščenem
morju; poizkusimo se tudi v sandboardingu; sončni zahod ob tolmunu med puščavskimi sipinami
ali v oazi Bir Wahed.
14. Nazaj proti Sredozemlju. Kopanje v pervezno turkiznem zalivu, obdanem s snežno belimi
sipinami. Prihod v Kairo zvečer oziroma dopoldne naslednjega dne. Kdor ima čas, podaljša še
na Sinaj.
15. Polet proti domu oziroma prihod v Dahab na Sinaju (raj za potapljače in windsrferje)..
16. - 22. (oziroma po želji). Počitnice v pravljičnem Dahabu, kjer se zvečer prižge na tisoče
beduinskih luči. Možnost fakultativnega vzpona na Mojzesovo goro (cca 25 evr) ali med barvne
kanjone Sinaja. Dodatnih aktivnosti v Dahabu ne zmanjka: srfanje, plezanje, mountain bike,
potapljanje, snorklanje... ali pa se podamo v zapuščeni kanjon. Počitnice v Dahabu lahko
skrajšaš ali podaljšaš po želji, priporočamo pa vsaj 3 noči.

Posebnost programa je torej, da:
-ga lahko skrajšaš na 9 dni (samo dolina Nila: glej program Egipt, dolina Nila);
-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 s
puščavami, Nilom in Sinajem

Na letalu je ponavadi prostora za največ 27 kilogramov prtljage na osebo (plus osebna prtljaga).
Prtljage nikoli ne napolnite do konca, saj boste zagotovo kaj še kupili. Na letalo sicer lahko
čekirate več kosov prtljage.

V nahrbtniku naj se znajdejo:
• docu-drama: potni list (veljaven vsaj še 6 mesecev od datuma povratka, z dvema praznima
sosednjima stranicama); zdravstveno zavarovanje z asistenco (urediti pred odhodom); kopije
potnega lista in zavarovanj poskeniranega na mailu
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• 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...
• 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), obvezno še vetrovko
in kake dolge rokave, pozimi sede tudi flis. Načeloma nam za manj kot 10 evrov cel nahrbtnik
oblek operejo osmi dan v Luxorju
• obuvalca: čevlji, primerni za H.O.J.O. (tudi čez drn in strn), sandali (po možnosti s fiksirano
peto, npr. Teva), še eni sandali/natikači za na plažo
• dodaten telefon ali telefon z možnostjo dveh sim kartic vam bo na letališču omogočil nakup
lokalne sim kartice ter stalno povezanost z internetom in vodnikom za ceno manj kot 10 evr.
Zelo priročno, še posebej, če se zgubite. Hoteli in lokali imajo zelo slabo WIFI povezavo.
• trivia: nožek, 'napihljiva' ovratna blazinica,
• usb ključek, najprej poln dobre muske za žur, potem pa prazen za izmenjavo fotk
• kopalke, sončna očala, brisača, kapica s strehico ali podobno pokrivalo (če že ne zaradi
sonca, pa zaradi klime na avtobusu)
• obvezna so tudi topla oblačila (npr. flis), vetrovka, ipd. Noči so lahko hladne
• spolna vreča za hladne noči (sploh pozimi, na feluki in v puščavi, poveča udobje med sexom
ter med dolgo vožnjo z avtobusom. Brez nje se načeloma da, vendar težko..)
• 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: tablete proti diareji, pa tudi proti zaprtju (Linex, oglje, v skrajni sili
Seldiar), šnopček ali kaj podobnega (za dnevno razkuževanje bakterij in slabe volje), vitaminske
tablete (cedevita ali šumečke), elektroliti, rehidracijska sol, sprej za razkuževanje rok pred
obroki, obliži, tablete proti potovalni oziroma morskih slabosti ...
• nekaj domačega in/ali tujega »razkužila« za odstranjevanje prebavnih in psihičnih problemov
(domačega date v ta veliko prtljago, potem pa na duty free shopu kupite še enega).
• vakumsko pakirani narezki, pašteta in podobne stvari, ki popestrijo enolične (pretežno
vegetarianske) zajtrke. Prav pridejo tudi, ko zaradi nočnih voženj nimamo zajtrka ali pa imamo
dan poln ogledov. Še posebej to velja za družine
• kakšen obesek ali kemični svinčnik za otroke (v Aswanu na otokih, v Siwi ...).
• 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 Team
www.shappa.si

Dobro je vedeti

Dobro je vedeti!
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POTREBNI DOKUMENTI

- potni list, ki velja še vsaj 6 mesecev. Vize kupimo na letališču (25 usd ali 24 evr). Ne
potrebujete ničesar, vse skupaj pa traja kako minuto
- negativni pcr test, ki ni starejši od 72 ur (printana oblika v angleščini in s številko potnega lista)
ali pa potrdilo o cepljenju. Prebolevniki potrebujejo test.
- zdravstvena izjava. Obrazec lahko dobite pri nas al ina letalu
- zdravstveno zavarovanje, ki pokriva tudi primer, da na poti zbolite za kovidom. Printana polica
v slovenskem jeziku je dovolj
- z ISIC mednarodno študentsko kartico imate pol cenejše vstopnine. Prihrani se pribl. 45 evr.
Včasih pridejo v poštev tudi učiteljska, novinarska ali slovenska študentska / dijaška kartica
Priporočljivo je, da skenirate kopije potnega lista in morebitnih kartic, ki si jih shranite na mailu,
docsih ali oblaku

DENAR

Stroške na poti bomo pobirali sproti v dolarjih in egipčanskih funtih (1 evr = cca 19 L.E.). Denar
za vsaj 70% stroskov ture naj bo v dolarjih. Preostanek ter denar za osebne stroške (cca 10-15
evr na dan) lahko imate v evrih, ki jih ugodno menjate že na letališču. BA kartico imejte le za
rezervo, saj je najvišji dvig le 2.000 LE (cca 110 evr). Če dolarjev ne morete več dobiti (naročiti),
vzemite pač evre, pa boste na letališču, kjer je tečaj začuda ugoden, menjali malo več (npr 500
evr). Preostali na letališču menjajte npr 300 evr po osebi.
POZOR: EVRO KOVANCEV V EGIPTU NE SPREJEMAJO, ENAKO PA VELJA ZA
DOLARSKE BANKOVCE, KI SO PREPOGNJENI, ZMEČKANI, POŠKODOVANI ALI STAREJŠI
OD 10 LET. TOREJ IMEJTE OBVEZNO NOVE, DOLARSKE BANKOVCE VSEH APOENOV.
Na poti vedno v denarnici zadržujte drobiž, saj ga trgovci največkrat nimajo dovolj.
Po muslimanskem izročilu bogati vedno pomaga revežu, to pričakujejo tudi od turistov in zato
zahtevajo bakšiš že za najmanjšo uslugo.

OSTALI STROŠKI

Za osebne in druge stroške, ki niso del stropkov ture potrebuješ še pribl. 10 do 15 dolarjev na
dan. Npr. obrok hrane 1 - 8 evr, pivo 2 - 3 evr, čaj 2 - 10 L.E., voda velika 5 L.E.v trgovini, do 20
L.E.v hotelih, manjši spominki 5 - 100 L.E., polet z balonom cca 80 - 90 usd, dodatna nočitev z
zajtrkom v Dahabu cca 20 - 25 usd na osebo.

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 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 noči biti hladne.

DODATEN TELEFON
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.. ali telefon z možnostjo dveh sim kartic vam bo omogočil nakup lokalne sim kartice ter stalno
povezanost z internetom in vodnikom za ceno manj od 10 evr. Zelo priročno, še posebej, če se
zgubite. Hoteli in lokali imajo zelo slabo WIFI povezavo.

NAMESTITVE

... so cca treh zvezdic, ponekod brez kategorizacije, nekateri so povsem primerljivi s podobnimi
hoteli pri nas. Razen v puščavi in na feluki bomo poskrbeti za lasten tuš, wc in klimo. V Aswanu
spimo pri Nubijcih, namestitev je zelo podobna hrvaškim "zimmer frei".

POČITNICE V DAHABU

Možno se je vrniti kasneje v lastni režiji in ostati dlje. Bivanje v Dahabu lahko po želji skrajšate
ali podaljšate. Tja lahko odpotujete kadarkoli, se pravi tudi po prvem tednu potovanja. Mi vam
uredimo hotel in transferje, v hotelu ali v agencijah na ulici pa vam uredijo fakultativne izlete. Za
sproščen obisk Mojzesove gore in kopanje v pravljični laguni je dovolj, da ste v Dahabu 2 ali 3
nočitve. Polet v Evropo je v tem primeru iz Sharm El Sheika

OSTALO ZDRAVJE

Zloglasnim trebušnim preglavicam in diareji se izognete tako, da se prehranjujete s Shappo !!!
Se pravi izogibate samopostrežnim bifejem v 4 ali 5 zvezdničnih hotelih, kjer neustrezno
pogrevajo teden dni staro hrano. Glej tudi "lista stvari"
Nobeno cepljenje ni obvezno, malarija v Egiptu ne predstavlja nevarnosti. Bolj pazljivi se cepijo
proti hepatitisu A.
Voda iz vodovoda ni pitna. Občutljivi za umivanje zob uporabljajte ustekleničeno vodo. Pijača z
ledenimi kockami je načeloma varna, saj uporabljajo posebne cisterne s pitno vodo. Zna pa
mrzla pijača razdražiti vaš občutljiv želodček.
Plavanje v Nilu je možno zgolj nad Aswanom, vendar ni priporočljivo, saj so potovalni blogi še
vedno polni objav turistov, ki so dobili bilharzijo. Preventiva, pa tudi zdravljenje sta podobna kot
pri malariji.

VARNOST

Egipt je zelo varna dežela glede kraj, pa vendar previdnost ni odveč. Potni list in denar nosimo
vedno s seboj. V hotelskem sefu ali v sobi jih pustimo (skrijemo), le če se zvečer namenimo v
klub ali diskoteko (npr v Dahabu, v Kairu ne bo časa). Kar pozabimo na vidnih mestih (npr. v
hotelskih sobah), nas ne bo dolgo čakalo.
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