
KAIRO
Marriott Omar Khayyam
Centralt beläget palatshotell vid Nilen. Hotellet
byggdes som ett kungligt palats inför invigningen
av Suez-kanalen 1869. Marriott är varsamt reno-
verat med spännande interiör, vackra möbler
och antikviteter. Alla rum har luftkonditionering,
minibar, telefon, tv, hårtork, kassaskåp och bal-
kong/terass. Här finns pool, gym, flertalet res-
tauranger och barer samt kasino i en lyxig miljö.
Hotellets vackra trädgård är värt ett beök.
Adress: 16 Saraya El Gezira Street, Zamalek
Tel: +20 2 27283000    Fax: +20 2 27283001
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 5*
Hemsida: www.marriott.com

ALEXANDRIA
Cecil
Detta hotell är legendariskt och de som har läst
Lawrence Durells “Alexandriakvartetten” känner
med säkerhet till det. Hotellet ligger på cornichen,
den livliga strandvägen, i centrala Alexandria.
10 min promenad från hotellet ligger Svenska
Institutet. Hotel Cecil är genuint i gammal stil
med bekväma rum och är mycket uppskattat. På
översta våningen finns en kinesisk restaurang med
god mat.
Adress: 16 Saad Zagloul Square
Tel: +20 3 4877173    Fax: +20 3 4855655
Egyptiska statens gradering: 4*
Vår gradering: 4*
Hemsida: www.sofitel.com

LUXOR
Old Winter Palace
Old Winter Palace byggdes 1886 (renoverades
1994) för att locka den europeiska eliten till
Egypten. Hotellet är vackert och ligger alldeles
intill Luxor-templet på strandpromenaden i
centrala Luxor. 1886 heter den mest berömda
restaurangen där man kan äta utsökt mat.
Här ska man bo om man tycker om den gamla
stilen. Rummen är varsamt renoverade och man
har behållit de gamla möblerna i den mån det har
varit möjligt.
Address: Corniche El Nile Street
Tel: +20 952 2380422   Fax: +20 952 2374087
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 5*
Hemsida: www.sofitel.com

BAHARYIA OASEN
Hot Springs International
Hotellet är beläget i öknen - 365 km sydväst om
Kairo. På gårdsplanen finns en varm källa med
välgörande vatten. Rummen är medelstora och
enkla med små badrum. Det finns gym, bastu och
restaurang.
Tel: +20-2-8472322
Egyptiska statens gradering: 3*
Vår gradering: 3*
Hemsida: saknar egen hemsida
http://www.hotels.byguide.com/hotel/egypt.asp

SHARM EL SHEIK
Savita Spa and Resort
Ett mycket fint hotell med bra mat. Hotellet har
poolområde, uppvärmd inomhuspool och egen
strand. Här kan man bada från en flytbrygga och
möjlighet finns att snorkla vid ett mindre
korallrev. Hotellet erbjuder många faciliteter och
aktiviteter. Rummen är fina och bekväma med
terrass eller balkong. Det finns flera olika
restauranger.
Adress: Sharks Bay, Sharm el Sheik
Tel: +20-69-367 0800
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 4*+
Hemsida: www.savitaresort.com
All inclusive consept:
www.egyptenspecialisten.se/Egypten/
Savita.html
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SINAI
St Katarina Guest House
St Katarina Guest house är beläget på 1570
meters höjd och ligger i klosterområdet.
Gästhuset är enkelt och ägs och drivs av klostret.
Alla rum är dubbelrum med badrum och balkong.
Det finns en restaurang och cafeteria.
Tel:+20-69-470353
Fax: +20-69-470343
Saknar gradering
Hemsida: saknar egen hemsida

 



KAIRO
Hotell Pyramisa & Casino
Centralt beläget hotel i kairo med utsikt över
Nilen.Promenadavstånd till Operahuset och
shopping-gatorna. Rummen är rymliga med
varm interiör. Alla rummen har bla.
luftkonditionering, kassaskåp, tv och 24 tim
rumsservice.Här finns bla pooler, spa och
hälsoklubb, samt ett flertal restauranger.
Adress: 60 Giza Street – Dokki, Cairo
Tel (+2)(02) 33367000 - 8000 - 9000
Fax: (+2)(02) 37605347
Egyptiska statens gradering 5*
Vår gradering: 4*
Hemsida: www.pyramisa.com

LUXOR
Pyramisa Isis Hotel & Suites
Centralt beläget hotel vid Nilen, endast några
minuters gångväg från Luxor templet och
shoppingområdet.Alla rum har luft-
konditionering,telefon, satellit TV och minibar.
Här finns möjlighet att koppla av vid poolområdet
eller träna aerobics, tennis och squash.Här finns
också flera olika restauranger.
Adress: Khaled Ibn El waleed street, Luxor
Tel: + (20)(952) 370 100
Fax: + (20)(952) 372 923
Egyptiska statens gradering 5*
Vår gradering: 4*
Hemsida: www.pyramisa.com

HURGHADA    Pyramisa Blue
Lagoon Hotel & Resort
Ett nytt 5* resort med utmärkt läge längs
promenadstråket i centrum av Hurghada. Bland
hotellets faciliteter inkluderas en 300 meter lång
privat sandstrand. Utomhus swimmingpooler,
tennis, vattensporter, surfing center, barnklubb
m.m. Rummen är fina och bekväma med
balkong,luftkonditionering, minibar, kassaskåp,
telefon samt kabel TV.
Adress: Hurghada
Tele: (+2) (065) 3465186
Fax: (+2) (065) 3465186
Egyptiska statens gradering 5*
Vår gradering: 4*
Hemsida: www.pyramisa.com

ASWAN
Isis Island
Ett modernt högklassigt hotell beläget på en ö i
mitten av Nilen med en magnifik utsikt över flo-
den, bergen och Aswan centrum. Hotellet är byggt
1992 och renoverat 2005. Rummen har balkong,
luftkonditionering, kylskåp, telefon, tv och kassa-
skåp. Här finns möjlighet att koppla av vid  pool-
området eller träna på hotellets hälsoklubb med
bl a gym/arobic, tennis eller squash. Hotellet
erbjuder även SPA, flera restauranger, pianobar,
24-timmars rumsservice.
Adress: Isis Island, Aswan
Tel: +2 97 2317400
Fax: +2 97 2317405
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 4*+
Hemsida: www.pyramisaegypt.com

LUXOR
Pavillon Winter Palace
Pavillon Winter Palace är systerhotell till det
legendariska hotellet Old Winter Palace. Hotellet
är ganska slitet men här överväger fördelarna
genom den underbara trädgård och det pool-
område som hotellet har. Rummen har luftkondi-
tionering, minibar, telefon och kassaskåp. Hotellet
har flera barer och restauranger. Det ligger intill
Luxor-templet. Här bor man för tillgången till
Vinterpalatsets underbara trädgård samt när-
heten till Luxor-templet och centrum.
Adress: Corniche El Nile Street, Luxor
Tel: +20 952 2380422
Fax: +20 952 2374087
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 4*+
Hemsida: www.sofitel.com

SHARM EL SHEIK
Interplaza Resort
Ett mycket fint hotell med bra mat. Hotellet har
poolområde, uppvärmd inomhuspool och egen
strand. Här kan man bada från en flytbrygga och
möjlighet finns att snorkla vid ett mindre
korallrev. Hotellet erbjuder många faciliteter och
aktiviteter. Rummen är fina och bekväma med
terrass eller balkong. Det finns flera olika
restauranger.
Adress: El Pasha Bay, Sharm el Sheik
Tel: +20 693604450
Egyptiska statens gradering: 5*
Vår gradering: 4*+
Hemsida: www.interplazasharm.com
All inclusive consept:
 www.egyptenspecialisten.se/Egypten/interplaza.pdf
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