Stichting Hadiya Reizen
8-daagse reis € 550,- (bij 2 personen 590,-) (zonder vlucht)
Verlenging van de reis met extra dagen aan het strand of in de woestijn is mogelijk

Maak kennis met de bedoeïenen van Zuid Sinai
Deze week maak je kennis met de Muzeina bedoeïenen
en hun leefomgeving. We bezoeken families thuis,
praten met de mannen en vrouwen en brengen twee
dagen in de woestijn door: je bezoekt een oase, eet de
maaltijden die de bedoeïenen voor je klaarmaken en je
slaapt een nacht onder de sterrenhemel.
Tijdens deze week bezoeken we drie projecten, opgezet
door Hadiya Reizen
Begeleiding door Marion Meulenbroek.
Dag 1

Van Sharm el-Sheikh gaan we naar ons strandhotel waar
we dineren. We overnachten in kamers met eigen sanitair.
Er is een zwembad aanwezig.
Dag 2

Bezoek aan ecologische moestuin waar we thee of koffie
drinken. Daarna lunchen we bij de bedoeïenenfamilie van
Marion. De mannen en de vrouwen eten gescheiden. Om
ongeveer 14.00 uur zijn we weer in het hotel. Je kan
snorkelen vlak voor het hotel.
Dag 3

Woestijntocht met een jeep. Na het ontbijt vertrekken we
rond 11 uur. We lunchen in de woestijn. Daarna bezoeken
we de oase Ein Hudra waar we met de bewoners thee
drinken en een babbeltje maken. Dan wandelen (1,5 uur)
we door de White Canyon. Deze tocht kan, indien gewenst,
overgeslagen worden. De jeep pikt de wandelaars aan het
einde van de kloof weer op.
Diner in woestijn, klaargemaakt op het kampvuur. We
slapen onder de sterren.
Dag 4

We ontbijten in de woestijn. We rijden een mooie route, die
ons onder meer bij al-Makhrum brengt. We lunchen in de
woestijn en vervolgens rijden we naar het dorpje Katharina.
We overnachten bij Sheikh Musa. De kamers hebben eigen
sanitair, en we dineren bij de sheikh in zijn Bedouin Hotel.

De reisleiding zal er alles aan doen om het programma zoals hierboven beschreven uit te voeren. Omstandigheden
buiten ons om kunnen echter tot verandering van de route leiden.
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Stichting Hadiya Reizen
8-daagse reis € 550,- (bij 2 personen 590,-) (zonder vlucht)
Verlenging van de reis met extra dagen aan het strand of in de woestijn is mogelijk

Dag 5

Ontbijt in hotel. Wie wil kan daarna het Katharina
klooster bezoeken, met zijn Grieks orthodoxe kerk en
iconenmuseum . We ontmoeten elkaar weer bij Nadia en
Salim thuis, waar we lunchen. Nadia is projectleider bij de
projecten van Stichting Hadiya. Om 15.00 gaan we terug
naar Nuweiba.
Dag 6

Na ontbijt kan je gaan zwemmen, snorkelen,
strandwandelen, lezen of niksen. Wie wil kan met een taxi
naar Madinat Nuweiba of Minat-Nuweiba.
Dag 7

Na ontbijt mogelijkheid om Dahab te bezoeken ofwel daar
te gaan snorkelen in The Blue Hole. Of we kiezen voor een
bezoek aan de bedoeïenen nederzetting.
Dag 8

Na het ontbijt transfer naar het vliegveld van Sharm elSheikh
Inbegrepen.
Transfer van Sharm el-Sheikh naar het hotel vv.
Transfer naar en van de woestijn.
In de woestijn, naast de maaltijden, ook koffie, thee en
drinkwater.
5 overnachtingen met ontbijt in hotel Swiss Care Nuweiba
1 overnachting in Bedouin Camp met ontbijt van Sheikh
Musa in Katharina
Lunch op dag 2, 3, 4 en 5.
Diner op dag 3, 4,
Wie geen slaapzak of matje heeft krijgt een matrasje en deken op de
woestijntocht. Omdat de dekens ook voor de kamelen gebruikt worden
ruiken ze daarnaar. Geef aan of je dit nodig hebt en neem een
eventueel een lakenzak mee.
Stichting Hadiya Reizen is lid van de KvK, de VvKR en van het
garantiefonds STO
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