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Fietsreizen in de Nijlvallei van Zuid-Egypte, tussen Aswan en Luxor 

 
U fietst vanaf Aswan in noordelijke richting. Aan uw rechterhand de Nijl. En landbouwgronden 

waar het land nog net zo wordt bewerkt als in de faraotijd. Een koe duwt een waterwiel voort, 

witte ibissen tussen de gewassen. Ezeltjes brengen hun vracht naar het dorp, begeleid door 

kinderen. Vrouwen in het zwart, op weg naar de markt. Het is vroeg in de ochtend; de zon schijnt 

behaaglijk, de oproep van de imam schalt over de velden; tijd voor het gebed. Een jongen op een 

kameel begroet u vriendelijk. Links, achter de dorpen, begint de woestijn. 

 
Een kleine impressie van deze bijzondere 

fietsreis. U maakt het dorpsleven mee; de 

gemoedelijke sfeer. U bezoekt een 

kamelenmarkt en de faraotempels langs de 

route: de dubbeltempel bij Kom Ombo en de 

tempels bij Edfu en Esna. In Luxor bezoekt u 

bovendien de beroemde Vallei der Koningen. 

 Overnachtingen: in hotels, in Aswan en Luxor en 

drie keer in een boot op de Nijl. 

 De boot - waarmee ook de bagage wordt vervoerd 

- vaart met u mee. 

 Engelstalige begeleiding aanwezig. 

 Maaltijden: van Daraw t/m Edfu volpension, verder 

l/o met soms een extra maaltijd (zie programma). 

   

REISPROGRAMMA 8-daagse fietsreis Totale fietsafstand 240 km 

Dag 1 Aankomst op de luchthaven van Aswan en transfer naar ons guesthouse Bet el Kerem in het 

Nubische dorp Nagh el Kuba op de Westelijke Nijloever, waar wordt overnacht t/m dag 2 (l/o).  

Dag 2 

50 km 

Op de fiets naar de Isis tempel op het eiland Philae (stukje met een boot). Op de terugweg 

langs de "High Dam"; de stuwdam die het Nassermeer heeft doen ontstaan, en de Onvoltooide 

Obelisk. Avondeten bij een Nubische familie in het dorp. Overnachting in het guesthouse (l/o). 

Dag 3 

35 km 

Vroeg in de ochtend vertrekken we per fiets van Aswan naar Daraw. Overnachting vlakbij 

Daraw in de boot op de Nijl. 

Dag 4 

37 km 

 

In Daraw bezoeken we ‘s ochtends de grote kamelenmarkt van Afrika, die ligt op de route 

tussen Egypte en Soedan. Daarna fietsen we door naar Kom Ombo, waar we de unieke 

“dubbeltempel” bezoeken;  gewijd aan de valkengod Horus en de krokodillengod Sobek.  

Na het tempelbezoek fietsen we door naar het dorpje Faris. We slapen op de boot.  

Dag 5 

55 km 

Van Faris naar Edfu (tempel uit het Oude Rijk, gewijd aan de god Horus). 

Dag 6 

53 km 

Van Edfu naar Esna (tempel van de god Khnum). Daarna per auto door naar Luxor. Overnachting 

in een hotel in Luxor (l/o). 

Dag 7 

10 km 

‘s Ochtends op de fiets naar de tempels en graftombes in de Vallei der Koningen. In Luxor kunt 

u als u wilt zelf de tempel van Karnak, de Luxor tempel en het museum bezoeken. Overnachting 

in een hotel in Luxor (l/o). 

Dag 8 In de ochtend gelegenheid om bijv. de Luxortempel of het museum te bezoeken, naar de markt 

te gaan etc. 's Middags transfer van het hotel naar het vliegveld Luxor voor de vlucht terug 

naar huis. 
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15 daagse fietsreis Nijlvallei Aswan-Luxor 
 

Dag 1 Aankomst op het vliegveld van Luxor. Begeleiding op de luchthaven en transfer naar uw 

hotel (l/o) op de Westelijke Nijloever. 

dag 2 

 10 KM 

Excursie met een gids naar de wereldberoemde tempels in de Vallei der Koningen, op de 

fiets. Overnachting in een hotel in Luxor (l/o). 

Dag 3  

 

20 KM 

"Rondje Luxor"; via de Westoever met de ferryboot naar de overkant; langs de 

Oostoever naar de tempel van Karnak, die we bezichtigen met een gids. Daarna 

over de brug terug naar het hotel op de Westoever. 

Dag 4 In de ochtend transfer naar het station voor de treinreis naar Aswan (ca. 3,5 uur). 

Transfer naar het Nubische dorp op de Westelijke Nijloever. 's Avonds welkomst-

diner in ons guesthouse Bet el Kerem waar u ook overnacht, t/m dag 8 (l/o). 

Dag 5  In de ochtend vertrekken we per kameel de woestijn in. De tocht, met prachtige 

uitzichtpunten, voert langs het Mausoleum van de Agha Khan, de uitzichttoren Kubbet 

al Hawwa, naar de ruïnes van het eeuwenoude klooster van Sint Simeon en de Tombs of 

the Nobles, die we beiden bezichtigen. We lopen langs de Nijl naar het Nubische dorp 

Gharb Sehel, waar we genieten van een lunch. Per motorboot terug naar Nagh el Quba, 

waar we weer overnachten. 

Dag 6  

 

60 KM 

“Tour d'Aswan": fietstocht vanaf het guesthouse langs de Westoever naar de moderne 

hangbrug die West-Aswan met de stad verbindt. De brug over en langs de Corniche 

(Nijlboulevard) de stad door naar de Oude Dam. Oversteken naar de Westoever en via 

de geasfalteerde weg door de woestijn terug naar het guesthouse. 

Dag 7  

 

50 KM 

We fietsen naar de Isis tempel op het eiland Philae (stukje met een boot). Op de 

terugweg komen we langs de "High Dam"; de stuwdam die het Nassermeer heeft doen 

ontstaan, en we bezichtigen de Onvoltooide Obelisk. Op eigen gelegenheid kunt u in 

Aswan blijven of kiezen om terug te gaan naar het guesthouse. 

Dag 8 Vrije dag (om bijv. het Nubisch museum te bezoeken, de markt van Aswan, of naar een 

zwembad van een van de hotels in de stad). Optioneel zou u een dagtocht naar het 

wereldberoemde tempelcomplex van Abu Simbel kunnen maken (vooraf te reserveren). 

Dag 9 - 

dag 13  

 

180 KM; 

ca. 35 

KM PER 

DAG 

In de ochtend vertrekken we per fiets naar Daraw. We overnachten vlakbij Daraw in 

de boot. In Daraw bezoeken we de volgende ochtend de kamelenmarkt (alleen op 

zondag). Daarna fietsen we naar de “dubbeltempel” van Kom Ombo, gewijd aan de 

valkgod Horus én aan de krokodillengod Sobek. Na het tempelbezoek fietsen we door 

naar het dorpje Faris. Daar overnachten we in de boot. 

Van Faris fietsen we naar Edfu en bezoeken daar de tempel uit het Oude Rijk, gewijd 

aan de god Horus. De volgende ochtend fietsen we door naar Esna, waar we de tempel 

van Khnum bezoeken. Na het tempelbezoek gaan we per auto door naar Luxor.  

Dag 14 ‘s Ochtends op de fiets naar de tempels en graftombes in de Vallei der Koningen 

aandoet. In Luxor kunt u als u wilt zelf de tempel van Karnak, de Luxor tempel en het 

museum bezoeken. 

Dag 15 In de ochtend gelegenheid om bijv. de Luxortempel of het museum te bezoeken, naar 

de markt te gaan etc. 's Middags transfer van het hotel naar het vliegveld Luxor voor 

de vlucht terug naar huis. 

totaal 

320 KM  
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Fietsen in Nubië: het andere Egypte 
Stelt u zich deze fietstocht voor: u fietst in het zuiden van Egypte, in noordelijke richting.  Aan uw 

rechterhand de rivier de Nijl. En groene landbouwgronden waar de boeren het land nog net zo 

bewerken als in de tijd van de farao’s. Een koe die een waterwiel voortduwt, witte ibissen tussen de 

gewassen en ezeltjes die, begeleid door kinderen, hun vracht naar het dorp brengen. Vrouwen in het 

zwart, op weg naar de markt. Het is vroeg in de ochtend; de zon straalt behaaglijk, de oproep van de 

imam schalt over de velden; tijd voor het gebed. Een jongen op een kameel begroet u vriendelijk. Links 

van u, achter de dorpen, begint de woestijn. 

Deze fietstocht kunt u maken in Nubië; tussen Aswan en Luxor. U maakt het dorpsleven mee, de 

gastvrije bevolking die u graag uitnodigt voor een kopje thee. De gemoedelijke sfeer; kleine 

kruidenierswinkeltjes, vrouwen in het zwart die hun boodschappen op het hoofd dragen, mannen in 

witte gallabyia’s, relaxed in gesprek verwikkeld, kopjes thee drinkend en veel spelende kinderen. 

Verder open auto’s (pick ups) die als lokaal openbaar vervoer dienst doen, naast kamelen en ezeltjes.  

U bezoekt een kamelenmarkt en de faraotempels langs de route. De dubbeltempel bij Kom Ombo, de 

tempel van Horus bij Edfu en in Luxor aangekomen bezoekt u bovendien tempels en graftombes in de 

Vallei der Koningen. U overnacht in hotels in Aswan en Luxor en waar dat niet mogelijk is in een boot 

op de Nijl. Deze boot - waarmee ook de bagage wordt vervoerd - vaart mee met de fietsers.  

Er is Engelstalige begeleiding aanwezig. 

   
 

 

Aswan 
Aswan is de zonnigste en meest zuidelijke stad van Egypte; 213 km ten zuiden van Luxor en gelegen op 

een strategisch punt aan de eerste cataract (stroomversnelling) van de Nijl. Het rivierdal is hier op 

zijn mooist door de granieten rotsen en de met palmen en tropische planten overdekte eilanden in de 

rivier. 

Het natuurschoon is in dit gebied afwisselend en overweldigend: de rivier de Nijl, de woestijn, het 

Nassermeer (het grootste stuwmeer van Afrika), botanische tuinen etc. 

De stad Aswan straalt echt een Afrikaanse sfeer uit. Je kunt er flaneren op de Corniche, kijkend naar 

de felucca’s met hun hoge witte zeilen in de strak blauwe lucht of vers gevangen vis eten in een van de 

drijvende restaurants, luisterend naar Nubisch muziek. De markt is eveneens een belevenis, met 

Afrikaanse manden, sjaals en sieraden en kruiden en parfums in alle mogelijke geuren en kleuren. 

Aswan is een favoriete winterbestemming sinds het begin van de 19e eeuw en het is nog steeds een 

perfecte plaats om helemaal weg te zijn uit de dagelijkse beslommeringen. 

Bovendien zijn er in de omgeving een groot aantal (historische) bezienswaardigheden: graftombes en 

tempels uit de faraotijd, de "onvoltooide obelisk", het St. Simeonklooster uit de 6e eeuw, het Nubisch 

museum, de Aswandam die het Nassermeer etc. Een boottochtje op de rivier de Nijl is een aanrader, 

evenals een kamelentocht door de Nubische woestijn. 

Ook is het vanuit Aswan goed mogelijk een dagtrip te maken naar de wereldberoemde tempel van 

Ramses in Abu Simbel. 
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Het verdronken land 
Nubië (Zuid-Egypte; het gebied rond Aswan) ligt op de grens van de Arabische en Afrikaanse 

wereld en wordt ook wel “de poort naar Afrika” genoemd. De Nubiërs lijken weinig op de 

Egyptenaren; zowel hun uiterlijk als hun cultuur is nauw verwant aan die van de zuidelijkere 

Afrikaanse volkeren. De Nubiërs kennen een sterke sociale band. Die is versterkt door de 

gezamenlijke historie: Met de bouw van de stuwdam bij Aswan verloren de Nubiërs hun 

oorspronkelijke leefgebied. Door de stuwdam ontstond het Nassermeer, met een lengte van 500 

km het grootste stuwmeer ter wereld. Het strekt zich uit tot ver in Soedan. Het meer, 

aangelegd om Egypte van elektriciteit te voorzien, werd tegelijk het collectieve trauma van de 

Nubiërs. In het meer verdween bijna heel Nubië. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd 

naar het gebied rond Aswan en naar Soedan. Nubische monumenten zijn met hulp van de 

internationale gemeenschap naar hoger gelegen gebied verplaatst. Sinds 1997 wordt in het 

Nubisch museum de geschiedenis van de Nubiërs bewaard; een schamele tegemoetkoming aan een 

volk dat voor altijd zijn land verloor. In het Nubisch museum zijn honderden kunstschatten en 

gebruiksvoorwerpen uit het verdronken land bijeengebracht. 

   

 

Rijke historie 
De Nubische beschaving is een van de oudste ter wereld. Omdat geen geschreven taal is 

overgeleverd, maar het Nubisch slechts als gesproken taal heeft overleefd, is naar deze cultuur 

weinig onderzoek verricht. De Nubische geschiedenis heeft echter een bijzonder rijke 

ontwikkeling doorgemaakt. Het oude Nubië had zelf goudmijnen én het gebied lag aan de 

belangrijkste handelsroute met de rest van Afrika. Om de aanvoer van grondstoffen te 

waarborgen, veroverden de oude Egyptenaren in de faraotijd zeer dikwijls gebieden. Nubië, een 

land ten zuiden van Boven-Egypte, bezat een grote goudvoorraad. De Egyptenaren lijfden het 

daarom in. Zo bezaten zij de zekerheid dat al het goud naar hen kwam. Langs Nubië was er ook 

een levendige handel met landen rond de evenaar. Zo kwamen ivoor, luipaardvellen, 

giraffestaarten (de vliegenmepper) en slaven in het paleis van de farao terecht. Ook de tempels 

en de bemiddelde Egyptenaren vergaarden nieuwe rijkdommen. Zo’n 2500 jaar geleden hebben de 

Nubiërs over Egypte geregeerd. In deze periode van de “zwarte farao’s” heeft het faraonische 

Egypte een enorme opbloei doorgemaakt.  
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Fietsroute Westbank Aswan-Edfu 
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