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Welkom Egypteliefhebber,

Misschien wordt het je eerste kennismaking 
met het land van de eeuwige zon, misschien 
popel je om het land voor een tweede, derde 
of zelfs vierde keer te bezoeken. In elk geval: 
ik kan niet wachten om samen met jou naar 
het land van de farao’s en de zonzekere 
badplaatsen te vertrekken.

Verdwalen in de historische rijkdom, je 
vergapen aan de indrukwekkende tempels, 
de mysterieuze hiërogliefen proberen te 
ontcijferen... Egypte heeft alles in huis om 
jouw droombestemming te worden. Maar 
niet alleen op cultureel vlak is Egypte een 
verademing. Ook de mooiste stranden en 
de betoverende Nijl veroveren keer op keer 
mijn hart. Bedenk daarbij een aangenaam 
reisgezelschap en heel wat fijne momenten 
in groep, en jouw reis naar Egypte belooft 
onvergetelijk te worden.

Tot op de luchthaven?

Groet,
Ann, jouw Egyptegids
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In het begin was er duisternis en eindeloos water. In die waterzee leef-
den de oude Egyptische god Noen en zijn enige zoon Ra. Kleine jongens 
worden groot, dus op een dag vertrok Ra van bij zijn vader. “Ik zal de 
gouden zon zijn”, besloot hij, en hij rees langzaam op uit het water. Toen 
hij bovenkwam, zag hij dat er nergens een plek voor hem was om op te 
staan. Hij dacht na, en plots verscheen een berg aarde.

Hij dacht aan lucht, en er waaide een briesje wind dat hij de god Sjoe 
noemde. Ra dacht aan vocht, en er dreef een lichte mistwolk voorbij, die 
de naam Tefnoet kreeg. De god Geb sprak hij toe met: “Jij zult de aarde 
zijn”. Geb ging liggen en werd de vlakke aarde. Zijn gebogen knieën en 
gekromde ellebogen vormden bergen en dalen.

Als laatste schiep Ra de prachtige godin Noet. “Jij zult de hemel zijn”, 
zei Ra, en de wondermooie Noet spande haar lichaam als een boog over 
de aarde. Toen Ra Noets schoonheid aanschouwde, strooide hij sterren 
rond de godin als juwelen, om haar nog meer te laten stralen.

Weer dacht Ra na, en hij weende dikke tranen. Uit iedere traan kwam een 
levend wezen tevoorschijn: mannen en vrouwen, maar ook alle schep-
sels die zwemmen, kruipen, lopen of vliegen, en alle planten die onder 
hen leven. Ra huilde en huilde, tot hij alles wat leeft geschapen had.

De mannen, vrouwen, kinderen, dieren en planten leefden in tijden van 
vrede en geluk. Ra, hun stralende god, werd vereerd en heerste over het 
land als de eerste farao. Nooit kende men ruzie of onenigheid. Mensen 
hadden nog niet ontdekt waarvoor ze hun vuisten konden gebruiken, de 
krokodillen wisten nog niet hoe ze hun kaken op elkaar moesten klem-
men en bijten, en ook de slangen hadden nog geen weet van hun giftige 
beet.

Maar na een tijdje vergaten mens en dier hun goede gewoontes en 
leefden ze op voet van oorlog. Ra begreep niet vanwaar die onenigheid 
kwam. “Waarom vechten jullie en maken jullie ruzie? Waarom kunnen 
jullie niet vreedzaam samenleven?”, vroeg hij. Maar zijn mensen luister-

den niet en aan hun gedrag kwam geen einde. Ra wilde niet langer in 
zo’n wereld leven, dus vertrok hij. Hij rees omhoog, hoger en hoger, tot hij 
de hemel bereikte, waar een boot op hem lag te wachten.

Met de boot vaarde hij weg van de aarde tot hij de onderwereld bereikte. 
Toen was het voor het eerst donker op aarde. Maar omdat Ra zijn men-
sen geen schrik wou aanjagen, dacht hij na. Uit zijn gedachten ontstond 
de maan, die met haar zacht en zilverkleurig licht op aarde zou schijnen 
als de nacht viel.

Sindsdien vaart Ra overdag met zijn boot langs de hemel, van waaruit hij 
over de aarde straalt. ’s Avonds keert hij terug naar de onderwereld, waar 
de reusachtige slag Apep hem opwacht. Elke avond probeert het beest 
hem op te slokken, maar elke avond blijkt Ra sterker. Na iedere nachtelij-
ke strijd keert Ra ’s morgens terug als een gouden schijf, fris en stralend 
aan een heldere hemel. En dan begint een nieuwe dag.

Het begin 
van de wereld 

volgens het land 
van de farao’s

Wist je dat...

de Oude Egyptenaren geloofden dat 
de aarde plat was, met de Nijl als 

middelpunt?

Egyptenaren zich niet schminkten 
om mooi te zijn, maar om zich te 

beschermen tegen de zon?

als het van de Egyptenaren afhing, 
ons alfabet er heel wat complexer had 
uitgezien? In het oude Egypte gebruikte 

men maar liefst 700 hiërogliefen, 
want de Egyptenaren waren echte 
specialisten in communicatie en 

illustraties
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Naar Egypte met 
De Blauwe Vogel? 

Een echte aanrader 
Eva, 40 jaar
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Egypte in cijfers
• Egypte heeft een oppervlakte van 1.002.000 km2. België past met 

zijn 30.528 km2 bijna 33 keer in het land van de farao’s

• De 90 miljoen inwoners van het land bewonen slechts 6% van de 
totale oppervlakte. Vooral rond de Nijlvallei en -delta huizen veel 
Egyptenaren, omdat daar de vruchtbaarste grond te vinden is

• In de hoofdstad, Caïro, wonen bijna 23 miljoen mensen

• De Nijl heeft een lengte van 5499 km. Of was het nu 6695 km? Na 
jaren van metingen is men het er nog steeds niet over eens of de 
titel van langste rivier ter wereld de Amazone of de Nijl toekomt

• Over de breedte van de Nijl is men het wel eens: afhankelijk van de 
plaats van meting is de rivier tussen 1 en 20 kilometer breed
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OOSTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE

Vanwaar de naam Egypte komt? 

Het land kreeg zijn naam in het Oude 
Griekenland, maar er zijn twee mogelijke 
verklaringen voor hoe het land daaraan komt.

Het Griekse Αἰγαίου ὕπτιος (Aigaiou huptios) 
betekent “onder het Egeïsche” en duidt de 
ligging van Egypte aan. Door de jaren heen is 
die naam geëvolueerd naar “Egypte”.

Hwt-ka-Ptah was de naam van een belangrijk 
heiligdom in Memphis, een oud-Egyptische stad 
op de westelijke oever van de Nijl. Na verloop 
van tijd werd die naam voor heel Egypte gebruikt 
en vertaald naar het Grieks. Die Griekse naam, 
Αι γυ πτος of Aiguptos, gebruiken we vandaag 
nog steeds in aangepaste vorm.

• Een getal plakken op het aantal Egyptische goden is onmogelijk. 
De Egyptenaren geloofden namelijk dat in alles een god kon 
schuilen. Bovendien had iedere stad in Egypte zo zijn eigen ideeën 
over de godenwereld, waardoor oneindig veel goden bestaan.   
De bekendste zijn Ra (de zonnegod), Horus (de hemelgod),  
Osiris (god van de landbouw en heerser van de onderwereld) en 
Isis (de vrouw van Osiris en beschermgodin met toverkracht)

• Egyptisch-Arabisch wordt door meer dan 52 miljoen Egyptenaren 
gesproken als moedertaal

• De gemiddelde jaartemperatuur voor Egypte is 31°C. Jaarlijks valt 
er slechts 40 mm regen, waardoor 334 dagen er volledig droog zijn 
en het er het hele jaar door zalig vertoeven is

• Hoeveel piramides Egypte telt? Moeilijk te zeggen,   
want wetenschappers zijn het er nog steeds niet over eens  
hoe een piramide eruitziet, waardoor het onmogelijk is om  
een getal te plakken op het aantal
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Een prachtige reis, 
met speciale dank 

aan onze geweldige 
gids ter plaatse

Paul, 72 jaar
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RITUELEN IN DE 
TEMPEL VAN LUXOR

Hij is opgedragen aan de tri-
ade van Thebe – de goden 
Amon, Moet en Chonsoe 
– maar werd later gebruikt 
door de Romeinse keizers 
voor hun keizerscultus. Met 
zijn 242 meter is de Luxor-
tempel een van de grootste 
van het land. De hiërogliefen 
op de wanden van de tem-
pels en van de ommuringen 
onthullen de rituelen uit het 
Oude Egypte, de tempel zelf 
symboliseert de grootsheid 
van de Egyptische goden.

Een culturele 
ontdekkingsreis 

langs de Nijl
In Egypte geen cultuur te kort. En of je voorkeur nu uitgaat naar 

mythologie of religie, of je bent eerder op zoek naar de grote ge-
heimen in de Egyptische geschiedenis, tijdens deze reis word je 
volledig ondergedompeld in de cultuur van het Afrikaanse land. 

Klaar voor jouw tocht door de mysteries van de Oudheid?

EEN KLEINE STAD OP DE SITE VAN KARNAK

Klaar voor een bezoek aan het grootste religieuze bouw-
werk ter wereld? De archeologische site van Karnak be-
vindt zich aan de oostoever van de Nijl, ten noorden van 
Luxor, en kent zijn bouwstart in 1600 voor Christus. Naast 
een klein dorp bevat Karnak ook twee tempelcomplexen, 
opgedragen aan Amon-Re en Moet, respectievelijk de 
scheppings- en zonnegod, en de moeder-, zonne- en oor-
logsgodin. Doordat de bouw van de tempelcomplexen 
honderden jaren in beslag nam, werkte zowat elke Egypti-
sche farao mee aan het prestigieuze project.

Wist je dat je op de Karnaksite, naast de tempels, ook 
het Heilige Meer vindt? Dat oerwater, afkomstig uit de 
Nijl, symboliseert de godin Noen. Van daaruit werd vol-
gens de legende de wereld geschapen. Later gebruik-
ten priesters het water om zich te wassen voor ze hun 
werk in de tempels aanvatten.

VROUW AAN DE MACHT 
IN DE BERGEN

Onderaan de spectaculaire 
rotswand aan de bergen van 
Deir al-Bahri vind je de tem-
pel van koningin Hatshepsut 
(1508-1458 v.C.), een van de 
zeldzame vrouwelijke farao’s. 
Aangezien haar vrouwelijk-
heid zo zeldzaam was – en 
ze eigenlijk geboycot werd in 
haar beleid –, wordt ze in de 
Egyptische geschiedenis vaak 
afgebeeld met een mannelijk 
bovenlichaam – soms krijgt ze 
zelfs een baard.

KASTEEL VAN 
MILJOENEN JAREN

De Medinet Habou tem-
pel, de tempel van Ram-
ses III, is een ‘kasteel van 
miljoenen jaren’, of een 
tempel die diende voor de 
cultus van de god Amon 
en van de farao. Op de 
zuidermuur geeft de gro-
te kalender je zicht op 
wanneer welke godheid 
aanbeden moest worden.
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Onze eerste 
groepsreis smaakt 
direct naar meer
Annick, 25 jaar
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WERELDERFGOED 
OP PHILAE

Het Oud-Egyptische tempelcom-
plex Philae, gewijd aan de vrucht-
baarheidsgodin Isis, is geves-
tigd op het kleine Philae-eiland, 
waardoor ook de reis ernaartoe 
een heuse beleving is. De tem-
pel werd afgebroken en verderop 
op een heuvel heropgebouwd. 
Met de bouw van de Aswandam 
dreigde de tempel te verdwijnen, 
maar UNESCO heeft het complex 
gered.

DE ‘GESPLETEN’ TEMPEL 
VAN KOM OMBO

De ‘gespleten’ tempel van Kom 
Ombo werd pas voltooid in de 3e 
eeuw na Christus. Hij dankt zijn 
naam aan zijn architectuur: de 
ene kant van het complex is ge-
wijd aan de valkengod Haroëris, 
de andere kant aan de krokodil-
lengod Sobek.

HOGE EN LAGE ASWANDAM

Waarom een dam bouwen op een plek waar 
vruchtbare grond zo nodig is? Het lijkt een 
logische vraag, maar het antwoord is iets 
complexer. Elke zomer kent Egypte overstro-
mingen rond de Nijl. Die laten vruchtbaar 
slib achter op de oevers, Maar de overstro-
mingen werden steeds onvoorspelbaarder 
en omdat meer schade dan goed aangericht 
werd, kwam de beslissing om de Nijl in te 
perken door twee dammen.

FAUNA EN FLORA OP 
LORD KIRSCHNER EILAND

Plantenliefhebbers halen op El 
Nabatat of Lord Kirschner Ei-
land meer dan hun hart op. Met 
een traditionele Egyptische zeil-
boot maak je de oversteek naar 
de mooiste botanische trek-
pleister van Egypte, waar je kan 
genieten van een indrukwekken-
de collectie woudbomen, fruit-
bomen en sierplanten. De gron-
den rond de Nijlvallei plukken de 
vruchten van hun ligging, maar 
de botanische tuinen zijn een 
groene oase in het kwadraat. 

11
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SCHITTERENDE ZONNEGOD 
OP ABU SIMBEL

Amon, de zonnegod die aanbeden werd 
door farao Ramses II, is degene die centraal 
staat in het fabelachtige Abu Simbel. Ram-
ses II liet de beelden van meer dan twintig 
meter hoog bouwen om zijn hele rijk te im-
poneren. Grootheidswaanzin, quoi?

Wist je dat Abu Simbel zich niet op zijn 
originele plaats bevindt? Voor de aanleg 
van het Nassermeer werd de tempel in 
meer dan duizend stukken gezaagd... 
om enkele honderd meters verderop 
weer opgebouwd te worden.

KOLOSSEN 
VAN MEMNON

Vanop de westoever van de 
Nijl wachten de reusachtige 
kolossen van Memnon je op. 
De achttien meter hoge beel-
den zouden gemaakt zijn van 
kwartsiet afkomstig uit de 
groeve in Gizeh, zo’n 700 kilo-
meter verderop.

Wist je dat de benaming 
van de standbeelden eigen-
lijk een foutje is? De kolos-
sen zijn overblijfsels van 
de Dodentempel van farao 
Amentohep III, maar wer-
den foutief genoemd naar 
de mythische Ethiopische 
koning Memnon. Hij zou in 
zijn strijd tegen de Grieken 
tijdens de Trojaanse Oorlog 
vermoord zijn door Achil-
les, waardoor de standbeel-
den erg gegeerd werden 
door de Grieken en de Ro-
meinen. Bovendien zou het 
beeld na een aardbeving in 
27 v.C. beginnen gillen. Dat 
gegil zou van Memnon zijn, 
nadat zijn moeder Eos de 
oppergod Zeus vruchteloos 
om onsterfelijkheid voor 
haar zoon had gevraagd. 
Aangezien Eos de godin 
van de dageraad is en het 
beeld begon te gillen bij 
zonsopgang, was de (fou-
tieve) link snel gelegd.

HET DAL VAN TOETANCHAMON

Dat de Vallei der Koningen indrukwekkend is, is een un-
derstatement. Maar liefst tweeënzestig koningsgraven 
worden geherbergd in het dal aan de voet van de Nijl. 
Het belangrijkste en meest indrukwekkende graf is zon-
der twijfel dat van farao Toetanchamon. Zijn levensloop 
is niet bepaald groots te noemen, zijn graf des te meer. 
Maar liefst drie doodskisten kreeg de koning, waarvan 
het binnenste volledig gemaakt is van puur goud. Deca-
dent, denk je? Dan heb je de inhoud van de grafkist nog 
niet gezien: de farao kreeg zulke waardevolle spullen 
mee dat hij in het hiernamaals eeuwig voort kan leven.
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Ook onze dochters 
van 9 en 11 

smulden van de 
gids’ verhalen
Stijn, 36 jaar
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OP TOCHT DOOR DE WOESTIJN

Een sjaal op het hoofd en een stevige bril 
op de neus. Enig idee waarvoor we ons 
klaarmaken? Met meer dan 22.000 km2 
woestijn hoort de zandoase van Egypte 
zeker op je to-dolijstje. Met de jeep door 
de zandduinen trekken? In Egypte kan het. 
Altijd al eens met een quad willen rijden? 
In Hurghada ligt de kans voor het grijpen. 
Toch liever iets rustiger? Een ritje op de rug 
van een kameel is al een avontuur op zich!

Welk vervoersmiddel je ook kiest, de 
meeste woestijntochten leiden je via de 
uitgestrekte Hurghada Desert naar een 
traditioneel Bedouinkamp, waar je on-
dergedompeld wordt in het leven en de 
cultuur van de woestijnbewoners. Af-
sluiten doe je bij zonsondergang en met 
zicht op de sterrenhemel. 

Wat Egypte 
je nog 

te bieden 
heeft 

SOUVENIRS UIT DE SOUKS

Kleurrijke tapijten, zachte kaftans, por-
seleinen vazen... Het kan niet anders of 
je bent in de souks van Egypte beland. 
Steegje in, steegje uit, en onderweg ge-
nieten van een kopje thee op een zonnig 
terras. Kijk je ogen uit bij de kraampjes 
vol pracht en praal, en wie weet vind je 
iets leuks om mee naar huis te nemen.

Wist je dat...

het woord “safari” 
afkomstig is uit het 

Arabisch? Daar betekent 
het “behorend bij een reis”
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Nooit gedacht dat 
in Egypte zoveel te 

beleven valt
Annelies, 50 jaar
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TOCHT OP DE NIJL 

Jouw eigen wonderlijke reis door de Oud-
heid? Die kan je niet beter ervaren dan 
door een tocht op de langste rivier ter we-
reld. Stap aan boord van een cruiseschip 
en laat je meevoeren op het wondere wa-
ter van de Egyptische goden.

OP ZOEK NAAR NEMO

Voor wie ook tijdens de strandvakantie 
op zoek is naar wat beweging, is een 
namiddagje duiken of snorkelen ideaal. 
Kou zal je in het helblauwe water niet lij-
den, want in de eerste drie maanden van 
het jaar is het zeewater al zo’n 21 à 22°C. 
In augustus en september stijgt die tem-
peratuur tot een aangename 28°C.

In Hurghada, een van de bekendste bad-
plaatsen aan de Rode Zee, wachten de 
indrukwekkende koraalriffen je op. De 
stad groeide uit van een vissersdorp tot 
de perfecte uitvalsbasis van de onder-
waterwereld. Bovendien staat Hurghada 
wereldwijd bekend als de ideale duikbe-
stemming. Duikbril op en je bent klaar 
om te gaan.

Wist je dat... je je snorkeltrip kan com-
bineren met een bootcruise om dolfij-
nen te spotten?

GIDS AAN HET WOORD

Aan boord van een 5*-boot leid ik je rond 
op de Nijl, ook wel ‘de levensader van Egyp-
te’ genoemd. Onderweg maken we tijd om 
de pracht van de Egyptische cultuur te aan-
schouwen, maar ook vanuit je buitenkajuit 
(met venster!) heb je prachtig zicht op Egyp-
te en haar grootsheid. Op het dek genieten 
we ’s avonds samen van een glaasje en tijd 
met de andere reisgezellen. De boot op de 
Nijlcruise is bovendien helemaal van ons!

Wist je dat...

Egypte een van de oudste 
beschavingen ter wereld is? Dat 
zie je nu nog het best terug in de 
archeologische sites rond Luxor.

het haar van de farao heilig was? 
Omdat zijn haar niet gezien mocht 
worden, droeg de Egyptische vorst 
altijd een kroon of stoffen doek om 

zijn haar te bedekken

het verband waarmee gestorvenen 
gemummificeerd werden zo’n 1,6 

kilometer lang is?

Zowel de cruise als 
het all-in hotel zijn 

van ongezien niveau
Myriam, 48 jaar
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LICHT EN SPEKTAKEL IN 
DE KARNAKTEMPEL

In het mooie Luxor kan je eindeloos ver-
dwalen. Na een bezoek aan de tempels 
overdag, is de geluids- en lichtshow ’s 
avonds de perfecte afsluiter. In anderhalf 
uur word je meegevoerd in de mystiek, de 
triomfen en de geheimen van het oude 
Egypte en wordt de geschiedenis van het 
land vertaald naar licht en geluid. De com-
binatie van mysterie en spektakel bezorgt 
je ongetwijfeld een onvergetelijke avond.

GIDS AAN HET WOORD

In het Albatros White Beach Hotel (5*, 
open sinds mei 2016) in Hurghada vind je 
alles om je 100% te ontspannen. Op het pri-
véstrand krijg je eindelijk tijd voor dat ma-
gazine of boek, aan de twee zwembaden 
kan je genieten van een cocktail uit een van 
de acht verschillende bars. Een hapje eten 
doe je in het internationale restaurant, of 
je schuift aan in een van drie buffetrestau-
rants. Over extra kosten hoef je je trouwens 
geen zorgen te maken, want alles is in de 
prijs inbegrepen (all-inclusive).

ZONZEKERE BADPLAATSEN

Spierwitte stranden, helblauw water en 
een stralende hemel. Het lijkt het paradijs, 
maar in werkelijkheid bevind je je in Egyp-
te. Door de aangename temperaturen kan 
je er op elk moment in het jaar terecht voor 
zon, zee en strand. Voeg daar een comfor-
tabel ligbed en een zonnebril aan toe, en je 
bent klaar voor de perfecte strandvakantie.

Wist je dat... het strand in Hurghada tot 
een van de mooiste stranden van het 
land behoort?
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Perfectie bestaat 
niet, maar onze 

reis met De Blauwe 
Vogel komt toch 
dicht in de buurt

Ralf, 50 jaar
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POST UIT EGYPTE 

Dat reizen met De Blauwe Vogel synoniem staat met sfeer en plezier met de 
leukste mensen, mag ondertussen duidelijk zijn. Stefaan maakte voor zijn reis 
naar Egypte voor het eerst kennis met De Blauwe Vogel. Hij vertrok alleen naar 
Egypte, maar keerde met een bende vrienden terug. Nieuwsgierig naar wat hij 
De Blauwe Vogel te vertellen heeft over zijn reis?

Dag blauwe vogels,

Post vanuit Egypte! De week Nijlcruise is achter de rug, de week ontspanning in het fan-tas-
ti-sche Albatros White Beach Hotel is aangevat. Tijd dus voor een kaartje.
Toen ik drie maanden geleden mijn reis bij De Blauwe Vogel boekte, wist ik niet goed 
waaraan ik me kon verwachten. Maar ik moet toegeven: had ik op voorhand geweten wat 
mij te wachten stond, dan was ik vier jaar geleden al vertrokken.
Ik wil jullie niet alleen bedanken voor de onvergetelijke reis – de gids leidde ons naar 
de mooiste bezienswaardigheden en de leukste verborgen parels –, maar ook voor de 
geweldige groep mensen die ik heb leren kennen.
Ik weet het, jullie hadden me al verteld dat reizigers die bij De Blauwe Vogel boeken 
alleen maar toffe mensen zijn, maar ik ga graag uit van het principe “eerst zien, dan 
geloven” ;-). Nu kan ik het bevestigen: ik heb hier vrienden voor het leven gemaakt. 
Dank jullie wel!

Tijd om af te ronden nu, want het water roept!

Groetjes, Stefaan

P.S.: Kan ik de andere reizen ook vinden online? Mijn collega-reizigers en ik zijn al 
plannen aan het maken voor een volgende trip – en aangezien jullie reizen zo gegeerd 
zijn, lopen we liever geen opties mis ;-).

Wist je dat...

het woord “suiker” afkomstig is 
van het Arabische “sukkar”? Via de 

kruisvaarders uit de 12de eeuw kwam 
suiker, en het bijbehorende woord, 

terecht in Italiaanse havens. 
Het woord dat we vandaag kennen 

is een verbastering van het 
Italiaanse woord “zuccaro”

Ramses II, de derde farao van de 
19de dynastie uit de Egyptische Oudheid, 
maar liefst 156 kinderen had? Naast zijn 
acht officiële vrouwen hield hij er meer 
dan 100 minnaressen op na. Hij was zo 
trots op zijn 96 zoons en 60 dochters 

dat hij ze – in strijd met de traditie – op 
meerdere monumenten liet afbeelden
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Mijn derde keer
 in Egypte, maar 
zonder twijfel de 

beste keer met De 
Blauwe Vogel
Stef, 55 jaar
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Ingrediënten voor 2 personen

Koshari
• Olijfolie
• 1 koffiekop rijst naar keuze 

(wit, bruin, zilvervlies...)
• 1 kop bruine linzen
• 1/2 kop macaroni
• 1/2 kop dunne spaghetti, 

gebroken
• 2 koppen (drink)bouillon van 

een blokje of zakje
• 2 grof gehakte knoflooktenen
• 1 tl komijn
• 1 laurierblad
• 1 tl zout

Saus
• Olijfolie
• 1 grote gesnipperde ui of 4 

sjalotten
• 2 gesnipperde knoflooktenen
• 1 blik tomaten (heel of stukjes)
• baharatkruiden (te koop in de 

winkel of zie recept onder)
• chilipepervlokken, als je van 

pit houdt
• rode-wijnazijn
• zout en peper

Garnering
• 1 grote ui in dunne ringen
• 1 blikje garbanzobonen of 

kikkererwten

KOSHARI 
Koshari is een pittig vegetarisch 

recept met gebakken uitjes, linzen 
en kikkerwten. Het ontstond in het 

midden van de 19e eeuw, in een tijd 
waarin Egypte multi-cultureel en de 

economie booming was. Voor de 
lagere klasse was koshari vooral een 
manier om restjes in de keuken weg 

te werken, maar het gerecht werd 
zo populair dat het vandaag tot de 

nationale keuken behoort.

Liever niet vegetarisch? 
Verrijk je gerecht met 

gewokte garnalen, visblokjes of 
vleesreepjes. Smakelijk!

Bereidingswijze

Begin eerst met de saus
Verhit de olijfolie in een sauspan en voeg de gesnipperde ui toe. Bak gaar in 5 tot 
7 minuten. Voeg de gesnipperde knoflook toe en fruit die mee tot die goudbruin 
is. Strooi baharatkruiden, zout, peper en eventueel chilivlokken over de ui en de 
look. Voeg het blik tomaten toe, roer de rodewijnazijn erdoor en breng het geheel 
aan de kook. Zet daarna op een laag vuurtje met het deksel op, laat 30 minuten 
sudderen en roer af en toe.

Koshari maken
Verhit 2 lepels olijfolie op middelhoog vuur en bak de ongekookte rijst 2 
minuten in de olie. Voeg de bouilon toe en breng aan de kook. Voeg macaroni 
en spaghetti toe aan de kokende rijst. Zet het vuur laag, leg er een deksel op 
en laat sudderen tot de pasta en rijst gaar zijn (10 tot 20 minuten). Zet daarna 
weg in gesloten pan.

Spoel de linzen onder koud water. Leg ze daarna in een pan met twee kopjes 
water en voeg de stukjes knoflook en het laurierblad toe. Breng aan de kook 
en laat sudderen tot alles gaar is (circa 30 minuten). Giet af en verwijder 
laurierblad en eventueel de knoflook. Zet weg in een gesloten pan.

Garnering maken
Verhit wat olijfolie in een wok of koekenpan. Bak de uienringen tot ze 
knapperig goudbruin zijn. Haal ze eruit en laat het vet eraf druipen op wat 
keukenpapier. Rooster ondertussen de Baharatkruiden in een droog pannetje 
tot ze geuren.

Serveren
Verdeel de koshari en linzen over borden of kommen. Strooi er wat 
baharatkruiden over en lepel er rijkelijk de tomatensaus over. Strooi 
nogmaals met Baharatkruiden. Bedek het gerecht met wat garbanzobonen of 
kikkererwten en werk af met de gebakken uienringen.

Proef nu 
al van 

Egypte

Zelf Baharatkruidenmix maken
Wat heb je nodig? 1 eetlepel peperkorrels, 1 eetlepel komijnzaad, 1/2 eetlepel korianderzaad, 3 of 4 kruidnagels, 
1/2 theelepel kardemomzaad, 1/2 eetlepel paprikapoeder, 1 theelepel kaneel, 1 snufje nootmuskaat
Hoe maak je het? Verhit een droge pan op hoog vuur. Hou de paprika, kaneel en nootmuskaat even apart en rooster de 
overige specerijen voor zo’n 3 tot 5 min, tot ze geuren. Laat de kruiden afkoelen in een kom. Voeg paprika, kaneel en 
nootmuskaat toe en vermaal alles tot een poeder met een vijzel of blender.
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Zo ziet 
jouw 

reis 
eruit

Dag 1

Vlucht 
Brussel > Hurghada

Dag 2

Aan boord 
van 5*-cruiseschip
Tempel van Luxor

Tempels van Karnak

Dag 3

Medinet Habou 
Tempel

Dag 4

Lage & Hoge 
Aswandam

Philae Tempel
Lord Kitscher Eiland

Dag 5

Ontspanning op de boot
Optioneel: Abu Simbel

Kon Ombo Tempel

Dag 6

Ontspanning 
op de boot

Dag 7-8

Vallei der Koningen
Tempel van Koningin 

Hatshepsut
Kolossen van Memnon

Optioneel: geluids- en 
lichtshow in Luxortempel

Dag 9

Verplaatsing naar 
5*-hotel in Hurghada

Dag 10-15

Genieten van zon, 
zee en strand

Optioneel: boottocht, 
woestijnsafari, snorkelen, 
kamelentocht, jeepsafari

Dag 15

Vlucht 
Hurghada > Brussel

Misschien vraag je je af waarom we de piramides 
niet bezoeken? Dat doen we bewust niet, 

omdat we jouw comfort het belangrijkst vinden. 
Een bezoek aan de piramides betekent meer dan 
tien uur extra reistijd en drie uur aanschuiven in 

hordes toeristen. Die tijd besteden we liever aan andere 
parels die jou minstens even hard zullen inspireren.
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Staat 
jouw koffer 

al klaar? 
Mariëtte en Hugo zijn 

al helemaal klaar voor hun trip 
naar Egypte. Benieuwd naar 

wat er in hun koffer zit?

FOTOTOESTEL
“Een groepsfoto aan de Luxortempel, een selfie met 
de gids aan de Vallei der Koningen... Een reis is pas 
compleet met prachtige foto’s als herinnering. Ons 

fototoestel gaat dus zeker mee.”

YAHTZEE
“Gezelschapsspelletjes zijn de ideale manier om onze 

reisgezellen wat beter te leren kennen. Samen met 
de rest van de groep de teerling werpen onder de 

Egyptische zon, meer moet dat niet zijn.”

NOTITIEBOEKJE
“Niet alleen de verborgen parels, maar ook de gegevens 

van ons reisgezelschap houden we graag bij. Niets 
leuker dan terug in België samen herinneringen ophalen 
aan onze fantastische tijd in Egypte – en misschien een 

moment om onze volgende reis te plannen?”

ZONNEBRIL
“Met een gemiddelde dagtemperatuur van 30,5°C tussen 

juli en februari kunnen we tijdens onze trip sowieso 
profiteren van zon. Die zonnebril mag dus zeker niet 

ontbreken in onze koffer.”

ZWEMKLEDIJ
“Zwemmen in de Nijl zullen we misschien niet meteen 
doen, maar tijdens onze week ontspanning komt die 

zwemkledij zeker van pas! Een goed boek, een stralende 
zon, een cocktail in de hand, een privéstrand en een 

zwembad om in af te koelen. Wat moet een mens meer 
hebben?”

HAKKEN
“Overdag vind je ons op teenslippers, ’s avonds mag het 

wat chiquer om in een van de vier restaurants van het 
hotel te dineren. De eerste avond testen we graag de 
traditionele oosterse keuken, de dag erna moeten we 

misschien de Italiaanse cuisine eens proberen?”

LEGE RUIMTE
“Genoeg bagageruimte voorzien, dus hebben we nog 

wat plaats over in onze koffer. Perfect voor als we 
onderweg een mooi vaasje of een leuk cadeau voor de 

(klein)kinderen tegenkomen.”
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Prachtige reis, 
unieke ervaring
Corneel, 79 jaar
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IK BELOOF JE
• een vliegreis heen en terug, vertrekkend vanuit Brussel

• genoeg bagageruimte om die prachtige souvenirs mee naar huis te nemen:   
20 kg ruimbagage, 7 kg handbagage

• de perfecte combinatie van twee werelden: een week cultuur snuiven tijdens onze 
Nijlcruise, een week ontspannen onder de Egyptische zon

• alle verplaatsingen ter plekke

• je excursiepakket, volpension en fooien tijdens de cruise, je all-invakantie tijdens  
de stranddagen

• een buitenkajuit met venster tijdens de Nijlcruise

• op en top luxe: zowel boot als hotel tellen vijf sterren

• een fantastische tijd met de leukste reisgezellen – de boot op de Nijlcruise is   
helemaal van ons

DENK JE ZELF EVEN AAN
• de nodige verzekeringen

• je gewone identiteitskaart, die nog minstens zes maanden geldig moet zijn   
na thuiskomst. Neem zeker ook 2 recente pasfoto’s mee voor het visum. Dat visum 
koop je ter plaatse voor +/-30 euro, maar daar help ik je wel even mee.

• cash geld - euro’s ruil je makkelijk ter plaatse voor Egyptische ponden

• je kredietkaart - vraag je bank op voorhand om die ‘vrij te maken’ om te kunnen betalen 
in het buitenland. Informeer je ook over extra kosten

• je reisdocumenten - die krijg je twee weken voor vertrek thuis toegestuurd

GA JE MEE? 
Ik kan al niet wachten om te vertrekken! Jij ook niet? Je vindt alle vertrekdata op 
deblauwevogel.be.

NOG EVEN DIT
De inhoud van het programma blijft altijd gerespecteerd. Beloofd is beloofd. Om 
organisatorische redenen kan het wel gebeuren dat de volgorde van de bezoeken 
verandert, maar daarvan breng ik je op tijd op de hoogte.

Egypte in 
(blauwe)

vogelvlucht

“Ik kan niet wachten 
om je mee op 

sleeptouw te nemen” 

Ann, jouw Egyptegids
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De gidsen, obers en 
zelfs de poetsploeg: 

iedereen maakte 
het ons 100% naar 

onze zin
Joke, 27 jaar
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Klaar om te 
boeken?

Of toch nog wat vragen? 
Neem contact op met De Blauwe Vogel 

of kom langs op kantoor:

Luikersesteenweg 62
3800 Sint-Truiden

011 70 55 00

De Blauwe Vogel is al sinds 1609 je referentie als het op 
georganiseerde reizen aankomt. Generatie na generatie slaagt de 
familie Carlier erin je vakantiewensen te vertalen naar vakanties 
die je liever niet ziet eindigen. Je kiest de bestemming waar jij 

maar heen wil. Sleutelwoorden zijn sfeer, plezier en vriendschap. 
Trudo Carlier en zijn team staan klaar om jou de reis van je leven te 

bezorgen. Waar wacht je nog op?

Ook voor bezieler Trudo is Egypte een topbestemming: 
“Ik was pas zeven toen ik voor het eerst voet op Egyptische bodem 
zette. Het land van de mummies sprak natuurlijk tot de verbeelding. 

Tot ‘op’ vandaag ervaar ik de reis als een grote meerwaarde. De 
zonsondergang op de Nijl en de sterrenpracht boven de woestijn zijn 

me altijd bijgebleven.”
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100% comfort, 100% genieten, 0% zorgen, dat is De Blauwe Vogel.
De enige verrassing die jou nog wacht, is de pracht van de bestemming.

Ontdek alle reizen op.... deblauwevogel.be


