
Udflugter 
 

 

Pris i USD 
voksen/børn 

Fredag & 
Mandag 

14.30 – 19.00 

City Shopping 
Vi handler egyptisk bomuld, besøger basarområdet, et papyrusinstitut, en guldbutik og til sidst 
restaurant Moby Dick. Skandinavisk rejseleder. (Pris fra Makadi Bay 15 /10) 

 

10 / 5 
Lørdag  

 
05.00 – 22.30 

Luxor med overnatning 
To magiske dage blandt templer og mystik. Vi besøger bl.a. Kongernes Dal, Karnak, Luxor & 
Hatschepsuts tempel samt kører med hestevogn. Inkl 1 nat på hotel. Skandinavisk rejseleder.   

 
180 / 95 

Lørdag & 
Onsdag 

 
05.00 – 22.30 

Luxor 1 dag  
En fascinerende dag i det Nye Rige. Vi besøger Karnak templet, Kongernes Dal, Memnons statuer 
og et papyrusinstitut samt en alabasterfabrik. Inkl. frokost. Skandinavisk rejseleder lørdag og 
onsdag.    

 
105 / 50 

Søndag, 
Onsdag & 

Fredag 
08.30 – 16.30 

Paradisstranden Mahmya 
Hold ferie på ferien! Ude på Mahmya råder der total afslapning i et smukt miljø. Nærmere 
paradiset end her er det svært at komme. Inkl. frokost og snorkeludstyr. Skandinavisk rejseleder 
søndag og onsdag. Uden rejseleder fredag.  

 
65 / 35 

Mandag & 
Onsdag 

 
02.00 – 22.00 

Cairo med overnatning  
To spændende dage i det gamle Rige. Udover 1-dags programmet får du alabaster-mosken, 
Sakkara, Khan el Khalili og lyd & lysshow samt 1 nat på hotel. Skandinavisk rejseleder mandag. 
Engelsktalende rejseleder onsdag dag 2 vedid mindre endæn 15 personer.   

 
195 / 95 

Tirsdag 
 

14.00 – 19.00 

Expedition i ørknen  
Gå ikke glip af at opleve verdens største sandkasse med jeep og kamel. Passer alle aldre men du 
skal have en god fysik. Aftenen afsluttes med en smuk stjernehimmel. Skandinavisk rejseleder.   

 
45/ 30 

Mandag, 
Onsdag & 

Lørdag 
02.00 – 23.00 

Cairo 1 dag  
Vi viser dig Cairos højdepunkter: Det egyptiske museum, pyramiderne samt et parfumeri. Inkl. 
frokost. Vi anbefaler dog Cairo med overnatning p.g.a. lang bussrejse.  
Skandinavisk rjeseleder mandag og onsdag. Engelsktalende rejseleder lørdag.  

 
95 / 45 

Mandag & 
Onsdag 

05.00 – 21.00 

Cairo med fly 
Cairo med fly tilbyder samme program som Cairo 1 dag men du slipper den lange busrejser. Vores 
engelsktalende lokalguide møder dig i Cairo og viser dig byens højdepunkter. 

 
260 / 210 

Tirsdag & 
Lørdag 

09.00 – 16.30 

Sharm el Naga  
Tilbring en dag på stranden og i vandet på populære Sharm el Naga. Her findes fisk og koraller tæt 
stranden for dig som ikke vil snorkle på dybt vand. Inkl. frokost. Uden rejseleder.  

 
45 / 20 

Onsdag & 
Fredag 

 
14.30 – 21.00 

Supersafari  
En udflugt fyldt med oplevelser i ørknen! Jeeptur, quad-bike, kamelridning, besøg i en beduinby, 
show og stjernekiggeri. Inkl. middag. Aldersgrænse 16 år for quad-bike. Skandinavisk rejseleder 
onsdag. Engelsktalende rejseleder fredag.  

 
65 / 35 

 

Tirsdag & 
Onsdag 

08.00 – 17.00 

Snorkle på Dolphin House 
Ude på det specielle koralrev Shab el Erg møder vi ofte store delfinfamilier. Udflugt til havs for 
hele familien. Børn eller uerfarne snorklere kan fascineres fra båden. Skandinavisk snorkel guide.  

 
37 / 23 

Hver dag 
 

08.00 – 17.00 

Opdag Røde havet med Colona Divers 
Hver dag går Colonas både ud for at opdage det utrolige marine liv som findes i Røde havet. Vælg 
blandt snorkling, dykning, introduktionsdyk eller kurser. Skandinaviske instruktører. 

 
Hør med 
Apollo 

Hver dag 
 

09.00 – 14.00 

Sindbad Submarine 
Bedste måde at opleve Røde havet uden at blive våd på fødderne er at følge med i en af Sindbads 
ubåde. Flere afgange hver dag. Inkl. vandpark, frokost og drikke. Uden rejseleder. 

 
60 / 35 

Hver dag 
 

fm – em 

Speed Devils 
Speed Devils tilbyder et eventyr på 4 hjul som du ikke har prøvet før! En sandfyldt udflugt for dig 
som er fyldt 16 år. Halvdagsudflugt som giver smag for det smukke landskap. Uden rejseleder. 

85 for sgl / 
Hør med 
Apollo 

 
Alla priser er i USD, voksenpris/børnpris. Børnpriser gælder børn som er 2-11 år. Børn under 2 år er gratis. På vores 2-
dages udflugter gælder børnepris hvis barnet sover i ekstraseng med 2 fuldt betalende voksne.  Alle udflugter køres med 
et min. såvel max. antal personer. Visse udflugter har begrænset antal pladser så bestil i god tid. Ifølge egyptisk lov skal 
der altid være en lokalguide med og en del af guidningen kan forekomme på engelsk. Betalning sker til Apollo ved 
tilmelding med USD, EURO eller med Visa/master-card. Ved kortbetalning tilkommer en afgift på 25 dkk. Bindende 
tilmelding, tilbagebetalning sker kun hvis lægeerklæring kan forevises. Dagsprogrammet kan ændres. Tiderne ovenfor 
er ca tider, som kan variere og ændres. Ophentningstiden bliver skrevet på billetten. Udflugterne skal bestilles senest kl. 
19.00 aftenen inden. Dolphin House & snorkling/dykning med Colona skal tilmeldes senest kl 12.00 dagen før aktuel 
udflugt for at garantere plads på båden. For beskrivelse samt billeder af udflugterne se miniguiden eller hør med din 
rejseleder. 


