Ghazala Star Tours

Marieke van Beek, Nederland & Sayed Abdallah, Egypte

Spirituele Woestijn Dans reis
29 oktober – 8 november 2015 (11dagen)

In deze reis kom je in contact met de Egyptische woestijn.
We laten je de diverse zand- en steen landschappen ervaren en voelen. Vier dagen en drie
nachten zijn we met onze jeeps onderweg, slapen in het zand, doen Egyptische yoga in het
landschap, baden in magische warmwaterbronnen en genieten van het kampvuurtje wat de
bedoeïenen voor ons maken. Wie wil kan een zand heling (oude geneeswijze van de
bedoeïenen) doen. De stilte, de sterrenhemel en de oefeningen brengen je dichtbij je eigen
natuur en daarmee dichtbij je eigen happiness. Het is alsof de woestijn je schoonmaakt.
Op de 7e dag gaan we terug naar de bewoonde wereld, we gaan naar Luxor. Daar gaan we
dansen op authentieke Egyptische live muziek op feesten en in workshops. We bezoeken
Medinet Habu tempel en de tempel van Hathor in Dendera. Omdat je schoon uit de woestijn komt
en open staat zullen de klanken van de muziek en je ervaringen in de tempel dieper in je lichaam
doordringen.
Kortom een reis vol plezier en genieten van kunst, muziek, dans en natuur. De reis wordt
begeleid door Sayed Abdallah en Marieke van Beek. Sayed is een ervaren tourleader met hart
voor zijn gasten. Hij is een echte woestijnkenner. Marieke is een ervaren dansdocent met oog
voor ieders ontwikkeling. Ze is met hart en ziel toegewijd aan de Egyptische muziek en dans.
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Kosten: € 1785,- op basis van een tweepersoonskamer
€ 105,- single toeslag

Inclusief
Hotel + ontbijt (op basis van een tweepersoonskamer)
Vliegtickets: retour Amsterdam-Cairo en enkele reis Luxor-Cairo
Alle transfers: van en naar het vliegveld en de genoemde bezoeken
4 dagen / 3 nachten woestijn safari
Zand heling in de woestijn
Workshop hiërogliefen schrijven
Woestijn Permissie
Entree van genoemde bezoeken
Alle maaltijden in de woestijn (van Cairo tot Luxor)
Kamelen tocht en Felloeka tocht
Fooien
Alle dansactiviteiten
Kosten muzikanten
Ervaren begeleiders die uitstekend Engels spreken

Exclusief
Visum (25 €)
Reis- en annuleringsverzekering
Drankjes in restaurants en hotels
Lunch en diner in Luxor
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Programma
Dag 1
Aankomst in Cairo, transfer van het vliegveld naar het hotel
Dag 2
Vertrek uit Cairo richting woestijn
Voor zonsondergang gaan we diep de woestijn in en maken ons kampement.
Dag 3
Bezoek aan de kristalberg, Zwarte en Witte Woestijn
Dag 4
Bezoek naar Abu Mongar (streek)
We maken ons kamp in de Grote Zandzee
Dag 5
Kamelentocht door de Grote Zandzee
Dakhla Oase
Bezoek aan El Qasr Islamic Village
Aankomst in Bedoeïenen hotel
Diner en feest op het dak
Dag 6
Een dag ontspanning en wellness bij de Magic Springs van Dakhla: baden, lunch en dansles met
live muziek aan de magische bron.
Avond: diner en feest op het dak van het hotel.
Dag 7
Afscheid van de woestijn
Trip to Luxor, aankomst in het hotel in Luxor
Welkomstfeest met live muziek en belly dancer
Dag 8
Fietstocht en bezoek aan Medinet Habu tempel
Bezoek aan ambachtelijk atelier voor albast verwerking
Avond: dansles met live muziek
Dag 9
Bezoek aan HathorTempel in Dendera
Avond feest met life muziek
Dag 10
Vrije tijd
Felloeka tocht op de Nijl met mizmar muziek
Dag 11
Transfer naar het vliegveld
Vlucht Luxor-Cairo en Cairo-Amsterdam

