Reizen met Marion
8-daagse wandelreis € 750,- (bij 2 personen 995,- per persoon) (zonder vlucht)
Voorjaar 2023
Verlenging van de reis met dagen aan het strand, de woestijn of bergen is mogelijk

Met de bedoeïenen als gids en gastheer
Deze wandeltocht laat je met vele facetten van de woestijn
kennismaken. Kloven en bescheiden pasjes, zandvlaktes en
een oase: je maakt het allemaal mee.
De Sinaï wordt wel de meest gevarieerde woestijn ter wereld
genoemd. En zo wandel je elke dag weer door een nieuw
decor.
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
Na het ontbijt gaan we met de 4 wheeldrive naar het beginpunt
waar we onze kamelen en begeleiders ontmoeten. We wandelen
van de witte rotsen van Atiba via vlakte en wadi naar Bir- alMelehis. In deze rozerode kom met bron rusten we. We drenken
de kamelen. Vervolgens trekken we via terra-gekleurde fossiele
wadi’s door richting Ruwaybiyya, waar we thee drinken. Nog
even verder en dan eten en overnachten we in al-Majazah.
Dag 3
Deze dag in de woestijn beginnen we met versgebakken brood.
Via wadi al-Ghazalah wandelen we richting oase Ein Hudra.
Brede wadi’s met donkergekleurde rotsen (basalt en graniet)
vormen het decor van de dag. Na een kort bezoek aan de oase
en haar diverse boomgaarden trekken we door naar de Rumkloof
We rusten boven aan de kloof en na een korte wandeling
bereiken we onze overnachtingsplek. Watervallen van basalt
overspoelen het zandsteen.
Dag 4
Via een hoogvlakte gaan we via de oeroude ronde bouwsels van
Nawamis richting Matamir, met de wonderlijk geel uitgeslepen
rotsen. Allerlei vormen zien we, uitgesleten in kalk- en tufsteen.
Sommige formaties lijken op piramides, anderen op ruines van
gigantische kastelen. Wie veel fantasie heeft ontdekt ook allerlei
dierfiguren.

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.

mlmeulenbroek@kpnmail.nl

06-33799726

www.hadiyafonds.nl
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Dag 5
Via een kloof komen we in een gebied met veel
zandduinen. Dit is de woestijn uit onze dromen: zand, zand en
nogmaals zand. We komen langs de ‘gaten van al-Makhroom’.
Wie wil kan van een zandhelling afglijden, dansen of springen.
We maken kamp in een grot en zien van daaruit de zon weer
opkomen.
Dag 6
Op de laatste wandeldag lopen we via een gigantische
zandheuvel bergafwaarts. We gaan via een vallei naar de vlakte
van Jibi en daarna naar de weg waar de taxi ons opwacht. Om
half 4 gaat het richting Katharina, waar we twee uur later
aankomen. We dineren en overnachten in een hotelletje bij de
bedoeïenen nederzetting. De kamers hebben eigen sanitair.
Dag 7
Na het ontbijt gaan we naar het klooster. Hier zien we een schat
aan iconen en een zo rijk gedecoreerde kerk, dat het welhaast
Grieks-orthodox moet zijn. We zijn vrij zo lang als we willen in de
kerk te blijven. Vervolgens bezoeken we het museum met de
oude manuscripten, religieuze gewaden en nog meer prachtige
iconen.
Daarna brengen we een bezoek aan de Werkplaats van het
vrouwencollectief van Fan Gebaleya. We lunchen bij de familie
van Nadia. Vervolgens vertrekken we naar ons strandhotel in
Nuweiba. Daar zullen we dineren.
Dag 8
Indien de vlucht later is, lunchen we nog in het hotel.
Inclusief
Alle overnachtingen, waarvan 3 in een hotel met eigen sanitair
Transport van en naar de woestijn vanaf het hotel. Transport van
St Catharina naar de kust terug. ( Nuweiba of Dahab)
Alle maaltijden
In de woestijn ook koffie, thee, water en gebruik kamelen.
Let op! De taxi van en naar het vliegveld is voor eigen kosten maar
wordt wel door ons geregeld.
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