


Op naar Egypte!
Vrijdag 21 september op naar Egypte! Aan het einde van de ochtend was 
het tijd om te verzamelen op Schiphol. Eenmaal door de douane en in het 
vliegtuig kon iedereen rustig met elkaar kennismaken. Er werd veel 
gekletst en er werden al een hoop grapjes gemaakt. We konden niet 
wachten tot we geland waren in Egypte. 

Na een vlucht van vijf uur kwamen we in het donker aan. Nadat we onze 
koffers hadden opgehaald konden we zo doorlopen naar de bus. De bus 
reed eerst langs een aantal andere hotels om daar mensen af te zetten. Na 
een aantal hotels kwamen we aan bij ons hotel: Hotel Ali Baba Palace.

In de grote lobby van het hotel konden we inchecken. Terwijl het personeel 
van het hotel onze kamers klaar maakte konden wij nog iets eten in één 
van de restaurants van het hotel. 

Na nog een drankje was het tijd om naar onze kamers te gaan. Rene en 
Henk hadden hun eigen kamer vlak voor het zwembad. Tanja en Ineke 
lagen gezellig samen op een kamer. Christiaan en Sjoerd hadden een 
kamer vlakbij Tanja en Ineke. Nadat iedereen zijn spullen uit had gepakt 
was het tijd om te gaan slapen. 







Verkennen
Vandaag hadden we afgesproken om ’s ochtends het hotel te gaan 
verkennen, maar dit kon natuurlijk niet zonder een lekker ontbijtje. Om 
half 10 verzamelden we voor één van de restaurants in de lobby. Er was 
nog een mooie ronde tafel vrij waar we gezellig met z’n achten aan 
konden zitten. De obers brachten ons koffie, thee en sapjes. We konden 
zelf het ontbijt pakken bij het buffet. Er stond een kok die eieren of een 
omelet voor je bakte, maar je kon ook kiezen uit verschillende broodjes 
met beleg. Daarnaast was er ook yoghurt en vers fruit, kortom voor ieder 
wat wils. 

Na het ontbijt hebben we het terrein van het hotel verkend. Naast het 
hotel lag een zwembad met heel veel glijbanen. We besloten om daar te 
gaan zwemmen als we de rest van het hotel hadden gezien. Nadat we kort 
het zwembad hadden bekeken, zijn we naar de zee gelopen. Vlak voor de 
strandtent bij de zee kwamen we Oscar de dromedaris tegen. Een 
grappige dromedaris met een hoedje en zonnebril. Iedereen mocht hem 
aaien en we moesten natuurlijk ook even met z’n allen op de foto met 
Oscar. Daarna zijn we doorgelopen naar de zee. Een aantal kon het niet 
weerstaan om even pootje te baden in de zee. Het water was heerlijk 
warm. 

Na de lunch hebben we ons snel omgekleed zodat we in het zwembad 
konden plonzen. Sjoerd, Christiaan en Tanja moesten natuurlijk wel even 
de glijbanen uittesten. Om vijf uur zijn we weer rustig richting de kamers 
gegaan. Iedereen kon even rustig douchen en zich klaarmaken voor het 
avondeten.

Tijdens het avondeten keken we onze ogen uit. Er was zo veel keuze! Er 
stonden een aantal koks die een aantal gerechten naar wens maakte. Zo 
kon je kiezen uit verschillende soorten pasta. Ook het toetjesbuffet zag er 
erg goed uit. Een andere kok stond vers fruit zoals granaatappels en 
sinaasappels te snijden. Iedereen had zijn buik goed vol na het avondeten. 
Tanja had tijdens het eten ook nog heel veel plezier met één van de obers. 
Telkens als hij haar aan keek of voorbij liep moest ze heel erg hard lachen. 

’s Avonds hebben we nog gezellig met z’n allen op het terras van het hotel 
gezeten. Er was gezellige muziek en het was helemaal niet koud! 







Zwemmen & siësta
Op zondag zijn we na het uitgebreide ontbijt weer na het zwembad 
gegaan. Maar niet voordat we hadden geregeld dat we maandag met de 
glasboot mee konden, dit wou iedereen wel graag doen. 

We gingen zondag niet naar hetzelfde zwembad als zaterdag. Dit zwembad 
lag voor de kamers en liep van de lobby tot bijna helemaal achteraan het 
hotel. Iemand van het hotel heeft een aantal ligbedden voor ons klaarge-
zet waar we heerlijk in de schaduw konden liggen. Tanja, Emma en Christi-
aan sprongen gelijk het water in. Sjoerd en Jac volgde niet veel later. Rene, 
Henk en Ineke lagen heerlijk te genieten van het uitzicht op de ligstoelen. 
Een aantal besloot om ’s middags een siësta te houden en even op bed te 
gaan liggen. 

Voor het avondeten verzamelden we weer. Sjoerd ging eten halen, maar 
kwam niet terug met eten. De obers hadden op een Arabische manier een 
sjaal om zijn hoofd gewikkeld. Sjoerd kwam dit trots laten zien. Ineke wou 
daarna ook nog wel graag op de foto met één van de obers in traditionele 
kleding. 





Vissen en koraal
Op maandag moesten we iets eerder opstaan omdat we met de glasboot 
zouden gaan. Om negen uur zaten we met z’n allen aan het ontbijt. Iedereen 
kon weer kiezen wat hij lekker vond. De obers van het restaurant herkende 
ons en we konden weer met z’n allen aan de grote tafel zitten. 

Na het ontbijt werden we door een busje opgehaald bij het hotel. De 
chauffeur bracht ons naar de haven van Hurghada. We mochten daar bijna 
gelijk de boot op. Het duurde wel even voordat de boot ging varen, maar met 
een heerlijk briesje was het goed uit te houden op de boot. Het personeel 
van de boot legde eerst nog een aantal dingen uit en daarna kregen we een 
drankje en een lekker chocoladebroodje. We moesten nog even naar een 
mooie plek varen voordat we naar beneden mochten om de vissen en het 
koraal te bekijken. Eenmaal beneden in de boot keek iedereen zijn ogen uit. 
Er waren erg veel verschillende soorten vissen te zien en het koraal zag er 
ook erg mooi uit. 

Tanja, Jac en Sjoerd durfde het aan om na de boottocht ook nog even te gaan 
snorkelen. Sjoerd werd geholpen door één van de instructeurs van de boot. 
Nadat zij klaar waren hebben we nog even op het dakterras van de boot iets 
gedronken of een ijsje gegeten. Het dakterras op de boot had zelfs een klein 
zwembad! Christiaan vond het lekker om daar even in te pootjebaden. Na 
een tijdje moesten we weer terug naar de haven. Iedereen heeft het naar zijn 
zin gehad op de boot.

’s Avonds zouden we naar een dinershow gaan. Vooral Rene had er zin in! Hij 
hoopte dat er gebuikdanst werd, daar was hij namelijk helemaal gek op! 
Hij had zelfs een buikdanssjaaltje meegenomen. 

Op tafel werden grote schalen met vis en schaaldieren neergezet voor ieder-
een. Henk en Emma houden niet zo van vis dus zij kregen een lekker stukje 
vlees met friet. Tijdens het eten werd er opgetreden door een groep dansers 
van drie mannen en drie vrouwen. Tussendoor haalde de dansers een aantal 
keer mensen uit het publiek die mee mochten dansen. Sjoerd, Christiaan en 
Emma mochten op het podium met de professionele dansers dansen. Een 
mannelijke danser gaf een optreden waarbij hij een rok aan had en heel hard 
rondjes draaide. Emma werd uitgekozen om dit ook te proberen en moest 
dus nog een keer op het podium dansen. Na een leuke show en lekker eten 
hebben we met z’n allen buiten op het terras bij de lobby nog iets gedronken. 









Zon, zee & strand
Henk zat ’s ochtends vroeg al heerlijk te genieten van het mooie weer 
en het uitzicht van zijn kamer. Rene wachtte ons ’s ochtends al op bij het 
restaurant voor het ontbijt. Na het ontbijt besloten we naar het strand te 
gaan. De dag ervoor waren we een Nederlands stel tegengekomen, Jeroen 
en Samentha. Zij vertelde ons dat er een prachtig zandstrand was als je 
links ging bij het strand en doorliep naar het strand voor een ander hotel. 

Op het strand stonden veel parasols zodat we heerlijk in de schaduw op 
een ligbed konden liggen. Met uitzicht op een prachtige blauwe zee en 
lekker warm weer was het goed uit te houden op het strand. Regelmatig 
kwamen er verkopers voor uitjes of massages langs. Één van deze 
verkopers sprak Tanja aan. Dit had hij beter niet kunnen doen. Tanja en de 
verkoper maakte een aantal grapjes waarna Tanja het bord met de prijzen 
die hij bij zich had pakte. Ze sloeg de verkoper een keer op zijn hoofd, 
gelukkig niet zo hard en de verkoper moest er ook om lachen. Tanja kreeg 
de slappe lach toen de verkoper weer serieus werd en het over de 
massages wou hebben. De verkoper wist niet zo goed wat hij met Tanja 
aan moest en is maar weggelopen. Toen hij even later weer terugkwam 
begon Tanja weer heel erg hard te lachen. De verkoper is daarna ook niet 
meer teruggekomen om de massages te verkopen. Een aantal hebben ’s 
middags nog weer even een siësta gehouden. 

Toen we aan het einde van de middag terug naar onze kamers liepen, 
kwamen we Oscar de dromedaris weer tegen. Christiaan mocht zelfs een 
rondje op hem rijden! Nadat iedereen was gedoucht en zich om had 
gekleed gingen we weer in één van de restaurants eten. Sjoerd vond de 
pasta in het hotel heel erg lekker. Zo lekker dat hij ’s middags én ’s avonds 
pasta heeft gegeten!

Helaas werd Ineke ziek. ’s Avonds moest er toch echt een dokter naar 
kijken. Hij besloot dat Ineke in het ziekenhuis moest blijven.





Rustig aan
’s Ochtends heeft de groep weer heerlijk ontbeten. Helaas zonder Ineke en 
Emma. Emma was ’s nachts bij Ineke gebleven. Ineke kreeg wel een heerlijk 
uitgebreid ontbijt op bed in het ziekenhuis. Het geplande uitje naar de stad 
Hurghada ging ook niet door, dit hebben we verzet.

Sjoerd, Christiaan en Tanja hebben woensdag heerlijk gezwommen. Rene en 
henk hebben bij hun op een ligbedje gezeten en hebben van het uitzicht 
genoten. ’s Avonds hebben we weer in het restaurant waar we elke avond 
zaten gegeten. Tanja vond het wel heel erg leuk dat Emma veel aandacht van 
één van de obers kreeg. De vrolijke lach van Tanja was weer erg aanstekelijk. 

Na het eten was er nog tijd om gezellig op het terras te zitten. Door het 
hotel was er van alles georganiseerd dus er was genoeg om naar te kijken. 
Een goede afsluiter voor een lekker warme avond. 





Tour door Hurghada
Vandaag hebben we met een groep de stad Hurghada verkend. Ineke 
mocht helaas nog niet het ziekenhuis verlaten en kon dus niet mee. Bij het 
hotel werden we opgehaald door een privéchauffeur en een privégids. De 
gids heette Omar, maar omdat hij een beetje op de Egyptische Harry 
Potter leek mochten we hem ook Harry noemen. 

Omar wist erg veel te vertellen over de stad, maar vertelde ons ook over 
de gebruiken van Egypte. Zo kon je zien aan de kleding van een vrouw of 
ze wel of niet getrouwd was. Omar nam ons mee naar een erg mooie kerk. 
In de kerk vertelde hij ons meer over religie in Egypte. Daarna bracht de 
chauffeur ons naar een ander gedeelte van de stad. Hier hebben we in een 
typisch Egyptisch kroegje iets gedronken. Jac zag dat er een aantal mannen 
een spel zaten te spelen. De chauffeur wou dit spel ook wel spelen. Jac en 
de chauffeur waren even goed in het spel en de ene keer won de 
chauffeur en de andere keer Jac.

Nadat iedereen zijn drankje op had was het tijd om verder te gaan. We zijn 
met z’n allen even langs een aantal winkels gelopen. We hebben even in 
een dierenwinkeltje gekeken en Sjoerd heeft in een ander winkeltje nog 
een aantal kaarten gekocht. De chauffeur bracht ons daarna naar een 
prachtige moskee. Tanja en Emma kregen van de moskee een jurk aan 
met een sjaal die de haren meer bedekte. Omar vertelde in de moskee nog 
iets meer over de islam en over het bidden. 

De tijd vloog in Hurghada. Natuurlijk wilde iedereen nog wel even kijken 
voor souvenirs. Omar bracht ons naar een hele grote souvenirwinkel met 
meerdere verdiepingen. Rene ging voor originele buikdansmuziek en 
buikdanssjaaltjes. Henk kocht een aantal beeldjes en Tanja kocht een hele 
mooie ketting met een scarabee. De Egyptenaren geloven dat de scarabee 
geluk brengt. 

’s Avonds gingen we naar een andere dinershow in de strandtent. Er werd 
weer prachtig gedanst, helaas vroegen ze niemand meer uit het publiek 
om mee te dansen. 







Het koude NL
Op vrijdag gingen we weer naar huis. We vlogen pas om acht uur terug dus 
we hadden nog de hele dag in het hotel. Na het ontbijt gingen we op 
bezoek bij Ineke. Ineke was erg blij om de groep weer te zien. Na het 
bezoekje aan Ineke hebben we uitgecheckt. Iedereen had zijn spullen al 
gepakt. Alle koffers mochten we in de lobby neerzetten. 

Omdat we ’s avonds pas vlogen was er nog tijd om rond te neuzen in de 
winkeltjes in het hotel. Rene ging met Emma nog in een van de winkeltjes 
kijken voor een buikdanssjaal. Emma kreeg van de verkoper een sjaal om 
haar hoofd gewikkeld en een buikdanssjaal omgeknoopt. Even later kreeg 
Rene ook traditionele kleding aan. Tanja moest zo hard lachen toen ze Jac 
ging halen om te kijken, dat iedereen in de lobby opkeek. Niet veel later 
kreeg ook Tanja een tuniek aan en een mutsje met kralen. 

Na een laatste drankje in het hotel was het tijd om afscheid te nemen van 
Ineke. Ineke mocht helaas nog niet mee terug naar Nederland. Gelukkig 
werd ze goed verzorgd door de verpleegsters in het ziekenhuis. Af en toe 
vlochten ze zelfs Inekes haar. Wilma, een andere begeleidster van Tendens 
vakanties, was al onderweg naar Egypte om bij Ineke te blijven.

Eenmaal in het vliegtuig was iedereen erg moe. Midden in de nacht namen 
we op Schiphol van elkaar afscheid. Vergeleken met Egypte was het in 
Nederland wel heel erg koud!





Christiaan, Sjoerd, Tanja, Ineke, Henk en Rene, 
bedankt voor jullie gezelligheid! 

Volgend jaar helaas geen Egypte in het 
reisaanbod. Misschien Marokko dan maar?

Groetjes Jac en Emma


