جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل
Friends of Manial Palace Museum
 – القاهرة9336 المشهرة برقم
Trip to Kharga and Dakhla Oasis
رحلة للواحات الخارجة والداخلة
Dr. Rawya Ismail has kindly offered to guide us throughout this trip

Monday 11 October
6 pm At IFAO

(Institut

Francais

d’Archeologie Orientale), 37 Sheikh Ali

 أكتوبر11 اإلثنين
73 ، مساء المعهد العلمى الفرنسى لآلثار الشرقية6
. القصر العينى، المنيرة،شارع الشيخ على يوسف

Youssef Street, El Mounira, Kasr El Aini.

جورج سوكياسيان مشكو اًر على القاء/وافق السيد

Georges Soukiassian has kindly agreed to

محاضرة عن العمل الذى قام به فريق العمل

give a lecture on the work which his team has

.المشارك معه فى بشانتى وباالت

been carrying out at Bashanti and Balat.

سيكون هذا االجتماع بمثابة مقدمة للتعريف
.بالرحلة

This meeting will also serve as a briefing for
our trip.

 أكتوبر14 الخميس

Thursday 14 October
8 am Cars leave the Marriott Hotel Gezira

تغادر السيارات موقف سيارات الجزيرة

 صباحًا9

.لفندق الماريوت

Car park
Drive in South West direction to Baharya
Oasis, Lunch at local restaurant.
Drive south to the White Desert on the way
we stop to visit to the Black Crystal

التحرك فى االتجاه الجنوبى الغربى حتى الواحات
. غذاء فى مطعم محلى.البحرية

التحرك جنوباً للصحراء البيضاء ونتوقف لزيارة الجبال

.السوداء

Mountains.
Enjoy the White Desert with the Sun Set,

.مشويات وقضاء الليل فى المعسكر

BBQ. Dinner & O/N in Camp
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 العشاء.التمتع بالصحراء البيضاء وغروب الشمس

Friday 15 October
After breakfast we will drive South via the
Darb El Farafra old camel caravan trail

 أكتوبر15 الجمعة

التحرك بعد االفطار جنوباً من خالل درب الفرافرة

.والتمتع بـالجبال الرملية

enjoying the beauty of dunes & sand hills.
Dinner & overnight at Desert Lodge hotel.

.العشاء وقضاء الليلة فى فندق الصحراء

 أكتوبر16 السبت

Saturday 16 October
Start early to visit the Bashanti and Balat
French Excavations, the Roman tombs and
the old Kingdom & Dynasty Settlement and

التحرك فى الصباح الباكر لزيارة آثار الباشنتى للبعثة

 مقابر الرومان والمملكة القديمة األ سر وم قر,الفرنسية
.الحاكمة ونكروبوليس

necropolis.
Pm Sight seeing in Dakhla. Visit the
picturesque village of El Qasr (built in

مساء بالواحات الداخلة لزيارة قرية القصر (مبنية على
ً
. زيارة معبد دير الهجار ومقبرة المزوقة،)الطراز التقليدى

traditional Style), visit the roman temple of
Der El Hagar, and El Mozawaka Tomb3

.العشاء وقضاء الليلة فى فندق الصحراء

Dinner & overnight at Desert Lodge hotel

 أكتوبر17 األحد

،التحرك للواحات الخارجة لزيارة معبد هيبيز من الخارج

Sunday 17 October
Drive to Kharga Oasis. Visit the temple of
Hibis (outside), the Christian tombs of

مقبرة الباجاوات المسيحية ومتحف الخارجة الذى يحتوى

.مجموعة من قصر المنيل

Bagawat . Visit Kharga museum and its
Manial collection.

.الغذاء فى مطعم محلى بالخارجة

Lunch in Kharga restaurant.

02.30 PM Transfer to Khargha airport, flight
to Cairo.
5 pm Arrival at Cairo airport and transfer by
coach to Marriot Hotel.

مساء الوصول لمطار القاهرة والعودة باألوتوبيس الى
1
ً
.فندق الماريوت
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مساء التحرك الى مطار الخارجة والطيران الى
3322
ً
.القاهرة

