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Luxor och Röda Havet - program
Dag 1: Ankomst
Rese dag. Det är enklast om du tar ett flyg till Hurghada (se mer om förbindelser under "Resefakta"), därifrån är det
arrangerat transfer i bil till Luxor. Det är en tur på 3½ timmar genom ett mycket vackert och varierat landskap, en upplevelse
i sig själv. Du inkvarteras i ridcentrets gästhus som ligger på Nilens kant.

Dag 2: Introduktionsritt och kamel safari
Efter frukost tar vi en Tuk Tuk till stallen på Västbredden av Nilen. Vår första dag i sadeln är en äventyrlig introduktion till
livet som beduin. Ridturen går genom byar under palmernas trädkronor längs Nilen. Floden flyter stilla och vi kan se bufflar
som lugnt betar på bredderna. Lunch serveras på pensionatet.
Ingen tur till Egypten skulle vara komplett utan en kamel safari. Det är ett fantastiskt sätt att på upptäcktsfärd genom byarna
och längs Nilen. Super hög utsikt över det hela! Middagen serveras omkring kl. 20 på typiskt egyptiskt, festlig vis. Att äta
med händerna, sittandes på plysch kuddar är ett ”måste” då man besöker Luxor!! Första dagen ger en god inblick i det
autentiska "Egyptian way of life".
Ca.5 timmar i sadeln.

Dag 3: Rid fri dag - Konungarnas Dal, Karnak Templet och mer
Efter tidig frukost omkring kl. 7, startar vi på en halvdags tur till Konungarnas dal, den sista viloplatsen för de gamla
faraonerna. Vi kan inte på förhand veta vilka kungliga gravplatser som kommer att vara öppna, men vi kommer runt till
ganska många: Tut-Ankh-Amon; Ramses I; Tuthmosis III; Tawsert/Sethnakt; Siptah; Ramses III; Ramses VI, IX & IV.
Vanligtvis är minst 8 gravplatser öppna.
Vår tur på Västbredden fortsätter till Hatshepsut, den mest berömda kvinnan i egyptisk historia. Hatshepsut var egyptisk
farao från omkring 1479 till 1458 f.Kr. Hon hade inte bara den längsta regeringstiden som någon egyptisk drottning haft,
men betraktades också som en av de mest framgångsrika härskarna i egyptisk historia. Under Hatshepsut utforskade,
byggde och växte Egypten. Turen går också till Carters House och Drottningarnas Dal (arabiska:  ﺕﺎﻜﻠﻤﻟﺍ ﻱﺩﺍﻭWādī al
Malekāt), som är den plats i Egypten, där faraonernas hustrur blev begravda. I forntiden var det känt som Ta-Set-Neferu,
vilket betyder "skönhetens plats".
Efter lunch korsar vi över till öst bredden och tar en rundtur i Karnak-templet. Vi startar med att ta en tur på "hantours"
(traditionell hästdragen enspannsvagn) upp längs Corniche en kilometer eller två till Karnak. Karnak! Det största religiösa
komplexet på planeten. Glöm allt vad du har förväntat avseende skala och rum; du kommer att bli förbluffad av Amun-Raas
tempel och hans gudomliga hustru Mut och deras son, Khonsu.
Guiderna kommer att vara med och visa vägen genom labyrinten och förklara historien bakom de fantastiska Karnak
ruinerna. Många besökande går bara förbi en av skatterna i Karnak, friluftsmuseet. Vi vill visa er några av de arkitektoniska
pärlor, som blev återanvända i senare generationer som fyllnadsmaterial, men som nu är återskapade i all sin glans i detta
museum. Vi kommer in i den stora Hypostyle Hall, vilken byggdes av Seti I, som var fader till Ramses den Store. Det är över
6000 kvm med 134 kolonner. Vi planlägger också att besöka det lilla Ptah templet, inne i Karnak komplexet och huserar en
vidunderlig staty av lejon-gudinnan Sehkmet.
Efter Karnak besöker vi Luxor Temple och Luxor Museum innan vi slutar på Mummification Museum.

Dag 4: Det ultimata trailritten genom Faraonernas land
På vår andra dag rider vi ut i landskapet runt Luxor. Frodigt gröna sockerrörsodlingar är den perfekta platsen för sköna, lätta
galopper och sceneriet är spektakulärt. Vi ser bönderna som arbetar i odlingarna på samma vis, som deras förfäder har gjort
långt tillbaka i tiden. De gamla traditionerna följs ännu.
Under förmiddagen kan du förbereda dig för en spektakulär vy då vi rider våra säkra hästar bakom Konungarnas dal och
upp till toppen av Mount Thebes där vi får panorama utsikt ut över Luxor.
Lunch serveras i en lokal by, innan vi rider tillbaka genom sockerrörs- och bananplantager. På kvällen serveras middag på
en segelbåt, det perfekta viset att slappna av efter en lång tur. Ca.6 timmar i sadeln denna dag.

Dag 5: Resa till Hurghada
Vi ger oss av från Luxor efter frukosten och når fram till Röda havet vid lunchtid. Efter en god lunch på stranden och ett
dopp i poolen kommer vi att presentera våra ”öken-araber”. Hästarna i Hurghaga är utvalda för deras framåtanda och sina
goda egenskaper att kunna galoppera oändligt i öknen. Vi njuter av en soldnedgångstur innan vi äter kvällsmat vid havet.
Ridning idag 3 timmar.
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Dag 6: "Flyga" i öknen och rida på kusten av Röda havet
Dagens ridning är uppdelad i två halvor, På vår morgontur kommer vi att ”flyga” i öknen med våra hästar och efter en
lunchpaus ska vi besöka det fantastiska Röda havet. Middag är på vårt hotell.
6 timmars ridning idag.

Dag 7: Rid fri dag – simma med delfiner och snorkla
I dag åker vi ut på det kristallklara vattnet i Röda där vi kommer att tillbringa dagen med att slicka i oss solsken och slappa
av. Detta är dock inte någon gammaldags båttur! Vid Dolphin House får vi möjlighet at möta våra undervattens vänner och
möjlighet att simma med vilda delfiner. Senare stannar vi till vid två fantastiska platser för snorkling för att se ett välde av
undervattens skönhet runt om Hurghada Reefs - en sann "once-in-a-lifetime" upplevelse.
Det är inte allt - vi får också en utsökt "seafood" lunch serverad av den vidunderliga besättningen om bord.

Dag 8: Simma med hästarna
Ingen tur skulle vara komplett utan en simtur med hästarna i Röda havet! Vi blir hämtade vid hotellet efter frukost och
skjutsade ut till stallen. Vi ska ta en härlig, en lätt morgon galopp innan vi sadlar av och njuter av ett friskt bad i de salta
vågorna tillsammans med hästarna. Därefter en avslappnande lunch på stranden och lite siesta innan vi vänder tillbaka till
hotellet. Utcheckning innan returresan under kvällen.
Omkring 3 timmar i sadeln.
Obs. Var uppmärksam på at det kan ske ändringar programmet på grund av väder eller andra oförutsägbara
omständigheter. Värdarna strävar efter att informera noga om eventuella ändringar och orsakerna till dem.
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Luxor och Röda Havet - turfakta
Vistelsens längd:
7 nätter, 8 dagar. Vi rider 4-7 timmar varje dag. 2 dagar omkring Luxor resterande i 2½ dagar omkring ridcentret vid
Hurghada.

Sightseeing:
Det är inlagt en halvdags exkursion till Konungarnas Dal, en halv dags exkursion till Karnak Templet och en eftermiddags tur
med häst och vagn genom den hektiska staden och dess marknad.

Inkvartering:
I Luxor inkvarteras du på Villa Nile House. Villa Nile House är ett charmerande pensionat med utmärkt service. Byggt i
orientalisk stil och komfortabelt inrett. Det har två terrasser på taket med utsikt över Luxor templet och Hatshepsut templet.
På Villa Nile House kan du njuta av blomsterträdgården och Bedouin hörnet, där du kan slappna av och dricka myntate eller
den traditionella egyptiska karkade Ja, du är på semester!
Längst bort i trädgården finner du swimmingpool, jacuzzi och Hammam. Från terrassen når man matsalen. En trappa
utomhus leder upp till sovrummen och till de två terrasserna på taket. Varje rum är fullt av karaktär och har air-condition,
LCD-tv och trådlöst internet. Samtliga rum har eget badrum och en plats utomhus nära rummet.
I Hurghada bor du på Labranda Makadi Garden, beläget i Makadi-bukten, bara 5 minuter från våra hästar och stallet och i
närheten av stranden vilket gör det till det perfekta resmålet för dem som söker en bra strandferie vid Röda havet. Hotellet
har 281 moderna inredda rum med balkonger med utsikt över poolen eller trädgården. Hotellets faciliteter inkluderar även ett
spa som ger gästerna möjlighet att boka avkopplande och fridfulla behandlingar under vistelsen.
LABRANDA Promenade ligger mellan LABRANDA Royal Makadi och LABRANDA Club Makadi. Det har ett fantastiskt utbud
av restauranger, såsom den grekiska Taverna Paros, den kubanska Pequeña Habana, Rock & Roll Burger House, Yum
Asian Kitchen & Bar, Café Cairo och Gelateria Giardino delle Rose.
Möjlighet att boka enkelrum finns. Reser du ensam och är villig att dela rum med en annan person av samma kön och en
sådan finns, återbetalas ditt enkelrumstillägg.

Pension:
Helpension – frukost och middag på Guest House och hotell. Lunch serveras som picnic på rid och exkursionsdagar.
Alkohol är inte inkluderat i prisen, men kan naturligtvis serveras och betalas lokalt.

Hästar:
Arab hästar. Araber är särdeles väl ägnade för det varma och torra klimatet. Hästarna är vältränade, lugna och mycket
uthålliga. De är också arbetsviliga och ivriga att behaga ryttaren. Ett stort nöje att få rida dem!

Sadlar:
Ridningen sker med engelska sadlar och engelskt huvudlag. Även om sadlarna är av absolut toppklass är det lämpligt att
iaktta förhållningsregler mot ridsår. Det torra, varma klimatet kombinerat med många timmar i sadeln vet vi av erfarenhet
kan ge ridsår även på mycket erfarna ryttare. Emma som äger ridcentret, rekommenderar "Lanacane Anti Chafing Gel" eller
liknande. Det kan köpas på nätet och kostar inte särskilt mycket. Använd det varje morgon innan du rider ut och gärna
också efter ridningen för att mjukgöra huden.

Ridvana:
3-5. Du ska vara en tränad och bra ryttare i god fysisk form.

Grupp och guide:
Det är min. 2 och max. 15 gäster. Guiden talar engelska på turen.

Bagage:
Bagaget transporteras mellan de olika inkvarteringsställena, du ska själv bara ta med små förnödenheter för dagens ritt.
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Kläder och utrusning:
Ta med kläder i neutrala färger och av bomull (skönast i värmen). Sedvanlig ridutrustning, rid- eller vandrarsko med liten
klack, badkläder, långärmad skjorta eller t-shirt, handduk/liknande som skydd mot dammet vissa perioder, kamera, kikare,
läppbalsam, solkärm och solblockare. Det är ett krav att använda hjälm (kan lånas på plats – rekommenderas dock att ta
med din egen som du vet passar) då man annars inte täcks av deras försäkring. Det är en riktigt god idé att ta med
myggmedel.

Väder:
Är oftast varmt och torrt.

Dricks:
Det är vanligt att ge ett tips i Egypten, och många av de anställda är beroende av tips. Därför debiteras en gottgörelse på
USD 100 till fördelning mellan personalen på ankomstdagen.

Inte inkluderat i priset:
Flyg till Hurghada, alkoholhaltiga drucker och ev. lokala drickspengar.

Turkod:
EG 119-01
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Luxor och Röda Havet - resefakta
Transport:
Flyg till Hurghada. Turerna är tillrättalagda så de passar med Easyjets avgångar från London Gatwick till Hurghada
onsdagar och lördagar. Det finns många avgångar från Stockholm till London Gatwick.

Transfer:
Gratis transfer från Luxor flygplats (mellan 8:00 och 20:00) till ditt Luxor boende och retur till Hurghada flygplats från hotellet
i Hurghada. Anländer du till flygplatsen i Hurghada kan vi ordna transfer till Luxor. Turen varar ca 3½ timmar, är ganska
spektakulär och kostar GBP 50.

Pass och visum:
Du måste ha turistvisum till Egypten. Det är lättast att ansöka om e-Visa online: EGYPT eVISA. Alternativt kan du ansöka
om visum vid ankomst till flygplatsen. Hippo Tours kan inte hållas ansvarig om din visumansökan nekas på flygplatsen.
Passet måste vara giltigt min 6 månader efter det förväntade returdatumet.

Vaccination:
Det rekommenderas at du vaccineras mod Hepatitis A och Difteri-Stelkramp. Rekommendationerna ändras av och till och
du bör undersöka om du ska ha en eller flera vaccinationer innan du ger dig iväg. Kontakta din läkare eller kolla på t.ex.
http://www.1177.se

Försäkring:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd. Därutöver ska du ha en reseförsäkring som täcker sjukdom, olycka och
hemtransport.

Turkod:
EG 119-01

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.
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