
        Läs & Res 
         STUDY & TRAVEL 

       BELAJAR dan TAMASYA 

        ESTUDIAR y VIAJAR 

 
 

Egypten – i revolutionens fotspår  
Kairo – Alexandria – Luxor – Kairo (10 dagar) 
 

Yes my friends, Egyptian people did it! skrev Soliman Moussa, vår reseledare i Egypten 
 

Du har säkert följt revolutionen i Egypten som inleddes på ”Vredens dag” den 25 januari.  
Mubarak föll och folket jublade. Nu, om någonsin, vill du åka till Egypten för att själv tala 
med dessa modiga människor om hur de vågade stå emot våldet och vad de tror om 
framtiden. Under tio dagar hinner du träffa många av dem! 

 
Dag 1 

Ankomstdag. Reseledaren möter dig på 

hotellet. 
 

Dag 2 

Självklart börjar vi med en tur tillsammans 

till Befrielsetorget (Tahrir-torget) där 

100 000-tals (närmare två miljoner vid ett 

tillfälle) egyptier demonstrerade under 18 

dagar för att bli av med Mubarak och få en 

fungerande demokrati. 

Vi besöker också ett kulturcenter  

” El Sawy Culturewheel”  som sedan det 

grundades 2003 har inspirerat ungdomar 

att kämpa för mänskliga rättigheter, 

ungdomar som nu spelade en viktig roll i 

revolutionen. Dess grundare Mohamed Sawi, kommer att berätta om bakgrunden. Mer att läsa på 

http://culturewheel.com/eng. Blir det tid över kan de som vill göra en tur till pyramiderna. Detta ingår 

inte i resans pris, men vår reseledare hjälper till att arrangera.  
 

Dag 3 

Vi åker till Alexandria med morgontåget (som tar ca 2 timmar). I Alexandria hinner du besöka de flesta 

sevärdheterna såsom Alexandrias nationalmuseum, Pompejuskolonnen i Karmous, Kom al-Dikkas 

romerska amfiteater och Qait Bey-fästningen. Vi kommer givetvis att passera torget framför  

El Qaaed Ibraheem-moskén där 10 000-tals människor protesterade och träffa ungdomar, som uttrycker 

sina åsikter om Egyptens framtid på biblioteket – Biblioteca Alexandrina.  
 

Dag 4 

Du fortsätter din rundtur i Alexandria men vi besöker också Khalid Said’s familj. Khalid Said är den unge 

man som dödades av polisen innan revolutionen och som inspirerade till rörelsen ”Alla är vi Khalid”. 

 
 

http://culturewheel.com/eng


Dag 5 

Du har en halv dag på egen hand i Alexandria. På eftermiddagen tar vi tåget tillbaka till Kairo. Direkt 

efter ankomsten sätter vi oss på nattåget till Luxor.  

Dag 6 

På morgonen anländer vi till Luxor. De som vill tar en tur på den västra stranden av Nilen. Där finns 

Konungarnas dal, Hatshepsuts tempel, Memnonstoderna mm. Detta ingår inte i resans pris, men vår 

reseledare, hjälper till att arrangera.  
 

Dag 7  

Hela denna dag tillbringar du i staden Luxor som ligger på den östra stranden. Under dagen träffar vi 

kopter, Egyptens största religiösa minoritet, och får höra om deras syn på revolutionen. På egen hand 

kan du sedan besöka fler sevärdheter i Luxor, på östra stranden. (se vårt ordinarie Egyptenresa för tips).  
 

Dag 8 

Förmiddagen har du fri för egna initiativ. Nattåget mot Kairo avgår på eftermiddagen.  
 

Dag 9 

Du anländer till Kairo på morgonen. Denna dag gör du vad 

du själv vill eller så följer gruppen upp de kontakter som 

togs i början av resan.  
 

Dag 10 

Resan avslutas.  
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Detta ingår i resans pris 

 Kvalificerad reseledning under hela resan 
 Samtliga i programmet nämnda transporter samt lokala transporter 
 Hotell eller annan inkvartering under hela resan 
 Aktiviteter / utflykter som ingår i programmet 
 Dricks vid aktiviteter som ingår i resans pris och som betalas av reseledaren 
 Ett litteraturpaket  

Detta ingår inte i priset 

 Internationellt flyg  
 Mat 
 Utflykter som görs på eget initiativ 
 Entréavgifter till museer, tempel etc 
 Visum köper du vid ankomst på flygplatsen för 15 USD 

 

Avresa 2011: 22 april – 1 maj 
Reseledare: Soliman Moussa 
Reslängd:  10 dagar 
Deltagare:  5-16 

Pris:  8 900 SEK (exklusive flyg) 

Enkelrumstillägg:  1 200 SEK 

Flygpris (du bokar själv): ca 3 600 SEK 

med vettig ankomsttid  

Boka:  Ring eller maila! 

 


