
Tušení pyramid, Fata Morgana, rozřezání, Party town a 

konec Nilu 

 

Minule  jsme končili plavbou z Luxoru do Asuánu.  V Asuánu přestal Nil existovat.  

 Ale jen na 500 km ! 

 

 



 

POUŠT´ 

Vyhlížím z okna a vidim moji druhou lásku - poušť. Fotím ve 100 km rychlosti, ne z lodě, ale z autobusu.  

Vracime se z výletu. Najednou vidím Fatu Morganu. Fotim jak zběsilá, v odpolednim 40 stupňů horkém 

vzduchu. Za chvili autobus zastavi na odpočívadle a průvodce řekne, - běžte si vyfotit Fatu Morganu. Je to 

dokonce v programu!   

 

 

Také fotím jeden kopec ve tvaru jehlanu za druhým.  

 

 jsou to ovšem původní přirodní útvary.  Zde, v poušti, tedy brali první faraonové  inspiraci pro stavbu pyramid..  



 

ABU SIMBEL 

Jak jsme se sem vůbec dostali?  Dnes ráno jsme vstávali ve 4 hodiny , v  5:00 odjezd našeho autobus z Asuánu 

na prohlídku chrámu Abu Simbel, který je známý m. j. tim, že byl rozřezán na kousky a postaven  na jiném 

místě, 65 m výše.  Jinak by tento impozantní skvost byl dnes zatopen vodou Asuánské přehrady. Na své nynější 

místo byl přenesen v letech 1963–1968 v rámci mezinárodní akce UNESCO.  Nacházejí se zde dva starověké 

egyptské chrámy vytesané do skalního masivu, postavene panovnikem  Ramsesem II. Cesta sem z Asuánu 

trvá 3.5 hodiny. 

 

Když jsme přijeli na místo, bylo tam už asi 5 dalších autobusů turistů. Nicméně náš autobus odjel jako 

posledni, takže jsme měli čas mit toto neuvěřitelné místo pro sebe. V době předcovidové zde denně údajně 

přivítali až 100 autobusů. Takže máme velké štěstí.    

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Egyptsk%C3%BD_chr%C3%A1m


 

ASUÁN 

Návrat do Asuánuá, města, na které jsem se nejvíc těšila. Bohužel se z představy romantických zákoutí 

řeky  krmené romány a filmy se vyklubalo obrovské turistické centrum zábavy. Desítky lodí, barevná 

discosvětla a řev všech hudebních žánrů místo večerní poklidné plavby felukou. Výhled z lodě na řeku 

neexistuje, nebot naše loď je zakotvena uprostřed , na levém I pravém boku kotví jiná plavidla a na břeh se 

jde vnitřkem jiných lodí.   

 

Vlevo vpravo lodě. 

 

Výlet na přehradu, chrám Philae a do města.  

  

 

 



 

 

 

Projížďka felukou  (tradiční plachetnicí) není ta vysněná romantika.. kolem hluk a same motorové disco lodě. 

Poslední 2 dny budeme trávit v proslulém hotelu Legende Old Cataract v Asuánu, kde snad trocha romantiky 

přežila.  Rozloučíme se s naší lodí, s posádkou, která se o nás 15 dní fantasticky starala po všech stránkách. 3 

velmi mladí číšníci mi ukazovali  fotku ,kde jsou v svých tradičních  hábitech  (Galabija - dlouhá košile) a že se 

těší, jak se opět doma do ní převlečou.  S Němci jsme si za těch 14 dní nenavázali bližší kontakt, společnost byla 

korektní ale jinak nemastná neslaná. Báli se s námi začít řeč, asi kvůli tomu, že jse pro ně byli cizinci.  Je to 

zvláštní, protože normálně se velmi rychle seznamujeme a navazujeme kontakt. A oni by měli mít s Multi Kulti 

už nějaké zlušenosti. 

 

ÚTOČIŠTĚ 

Old Cataract hotel je nejstarší hotel v Asuánu a má pověst nejlepšího hotelu v Egyptě.  Figuroval m.j.  ve filmu 

Agaty Christie = Vražda  na Nilu. V luxusně zařízeném hotelu přespávali známé osobnosti = W. Churchill,  

Margaret Thatcher, Jimmy Carter, François Mitterrand, Princess Diana , Henry Kissinger etc. . Je postaven v 

britském koloniálním stylu na břehu Nilu naproti ostrovu Elefantine, v romantické zátoce. V nádherných 

zahradách jsou restaurace, bazén, přístav pro plachetnice a výhled je na západni pouštni scenérii.  Je to vlajková 

loď největšího francouzského hotelového koncernu Accor, kam patří např. Hotel Sofitel, Novotel, Rixos etc. 

Dostali jsme upgrade na rohové apartmá , s velkým obývákem anex jídelnou, ložnicí s pracovnou, 2 balkóny s 

výhledem do zahrad a na Nil, 2 koupelnami a WC , halou a šatnou . Výzdoba pokojů I hotelu je okouzlující. 

Ideální hotel na honeymoon. Pobývat v tomto hotelu byl můj sen od mládí. Nezklamal. Příchod byl impozantní, 



hned nás personal zdravil ve francouzštině a angličtině s drinkem. Musela jsem rychle odinstalovat modul 

němčiny a naládovat francouzštinu. Mám v mozku místo na max. 3 jazykové moduly v jeden čas.  A nechtějte 

po mně překlad, nemám řeči propojené. Takře němčinu jsem ihned zapomněla.  

Netrhly se dveře s návštěvama.  Nejprve jsme dostali ovoce a drinky. Potom nám přišel pán nainstalovat 

televizni kanály a zkontrolovat, zda je vše OK.  

Za chvíli se telefonicky do pokoje ohlásil náš butler.  Přišel potom do pokoje se osobně  představit. Kdybychom 

něco potřebovali.. tak je zde pro nás. Neuměla jsem si uvědomit, co bychom ještě asi tak mohli potřebovat, 

protože už tak jsme měli vše na co jsme pomysleli. Koktejly, ovoce, what else = no nespresso aparát.  

Už jsem si plánovala jak si užijeme > čaj o páté<, který hotel nabízí podle staré anglické tradice. Když tu se 

ohlásil telefonicky německy zástupce té naší německé CK, ať prý sejdeme do recepce, že má pro nás důležitou 

zprávu.  

 

Zpráva nám vyrazila dech. O co šlo se dozvíte v posledním pokračování.  

Tam se zmíním I o historii starého Egypta, protoře vlastně kvůli tomu jsme do Egypta primárně jeli…  

 



 


