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Se & gJøRe
i de folketrange gatene regjerer eselkjerrer, høy-
røstede selgere og suicidale drosjesjåfører. fot-
gjengere albuer seg forbi travle kaffehus, der 
menn som ser ut som de har all tid i verden sitter 
og puffer på vannpiper. kairo, i tillegg til å være 
hjem for noen av verdens største og mest mys-
tiske skatter, er en forurenset, overbefolket og 
ikke spesielt pen by. Men den makter likevel å 
sjarmere besøkende i senk. 

byers mor besøkende som 
har opplevd mangelen på 
struktur og orden vil kan-
skje beskrive den i noe 
mindre kjærlige former. 
Men uansett hvilke erfarin-
ger man gjør, er det ingen 
tvil om at Kairo er like inn-
tagende som den er rotete, 
og personligheten ligger i 
blandingen av afrikansk, 
arabisk og europeisk innfly-
telse, i den årtusen gamle 
tidløsheten, og energien fra 
nåtiden. 

pyramidene EGP 20-35. 
Adresse: Pyramid Road, 
18km sørvest for sentrum 
av Kairo 

khan al-khalili-
BaSaRen
En gigantisk basar med 
krokete middelalderga-
ter og små butikker fulle 
av gull, sølv, kopper, lær 
og glass, brettspill, kryd-
der, suvenirer, sjal, oljer og 
vannpiper.  
Adresse: Ved Midan Hus-
sein

Det egyptiSke 
MuSeet
Du kan bruke dagevis på 
å utforske det egyptiske 
museet, med over 100.000 
antikviteter i 107 rom. Den 
mest populære utstillingen 
er Tutankhamun-galleriet, 
der du kan se skatter fra 
barnekongens gravkam-
mer, inkludert den berømte 
dødsmasken i gull.  
Pris: EGP 40
Adresse: Mariette Pasha 
Street, Tahrir Square
Tlf. +20 2 579 6974 
www.egyptianmuseum.gov.eg

pyRaMiDene i giza
Pyramidene er verdens 
eldste turistattraksjon, og 
Den store pyramiden, bedre 
kjent som Kheops-pyrami-
den, er den eneste av ver-
dens sju underverker som 
er bevart. Gjennom historien 
har de fyrt oppunder men-
neskenes fantasi, med spe-
kulasjoner rundt hvordan og 
hvorfor de ble bygget. 
Pris: EGP 40; Keops-pyra-
miden EGP 100, de andre 

AfrikAs største by, med 
en befolkning på over 18 
millioner, er en kaotisk 
blanding av synsinntrykk, 
lyder og lukter. Mens de 
fantastiske pyramidene 
i Giza og museer med 
mumier og gravkammergull 
er grunn nok til å besøke 
Egypts hovedstad, er det 
verdt å utforske resten av 
byen og oppleve sjarmen 
bakenfor de opplagte turist-
målene. På mange måter 
er Kairo som en forvokst 
landsby, full av smådistrik-
ter og miljøer som føles 
mindre og mer intime enn 
den byen de er en del av. 

Kairo er også spesiell for 
sine årtusen gamle monu-

menter side om side med 
det moderne og kosmo-
politiske. Besøkende kan 
praktisere den eldgamle 
kunsten å prute på lærves-
ker, krydder og parfyme 
i en av verdens største 
basarer, eller utforske det 
egyptiske museet, som 
huser skatter fra Tutankha-
mons gravkammer. 

Den beste måten å opp-
leve Kairo er å la seg rive 
med av inntrykk, lyder og 
farger og lade opp igjen, 
kanskje med hesteridning 
i ørkenen eller på en felu-
cca på Nilen, der støyen 
og kaoset fra byen virker 
fjernt. Egyptere kaller litt 
selvtilfreds Kairo for alle 

gaMle kaiRo
Dette lille området, også 
kjent som Koptiske Kairo, er 
den eldste delen av byen, 
og var en gang kjent som 
den romerske høyborgen i 
Babylon; noen av de gamle 
murene finnes fortsatt. Dette 
er det eldgamle hjertet av 
det koptiske kristne felles-
skap, og selv om bare fem 
av de opprinnelig 20 kir-
kene fortsatt står igjen, er 
de verdt å besøke, i tillegg 
til den første moskeen bygd 
i Egypt, og den eldste syna-
gogen. Til sammen repre-
senterer de hovedreligio-
nene i den moderne verden. 

CitaDellet
Innenfor de høye citadell-
veggene som en gang 
beskyttet hele byen, ligger 
den prangende Moham-
med Ali-moskeen. Bli med 
på en guidet tur og hør om 
muslimske ritualer og lære 
for bedre å forstå Egypt. 
Pris: EGP 20   
Adresse: Ved foten av 
Matabaq-høyden på østsi-
den av byen.
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felfela
En lokal favoritt omgitt av 
hengeplanter, skylights 
og småbord laget av tre-
stammer. Menyen er en 
utmerket introduksjon til 
det egyptiske kjøkken, 
med basisretter som fala-
fel, kebabs og koshari – en 
slags arabisk pastarett med 
nudler, ris og linser kokt 
med løk i en krydret tomat-
saus. Alkoholservering. 
Adresse: 15 Hoda Shaa-
rawi Street, City Central 
Tlf. + 20 2 392 2751

khan al-khalili 
ReStauRant hoDa 
ShaaRawi StReet
En hyggelig avstikker fra 
den travle basaren. Spe-
sialiteten er libanesisk 
mezze – fylte vinblader, 
små pølser, egyptiske gry-
teretter (tagens) og mye, 
mye mer. Spar litt plass for 
Om Aly, kokkens spesielle 
dessert. Ingen alkoholser-
vering.  
Adresse: 5 El Badistan 
Lane, Khan al Khalili 
Tlf. + 20 2 590 3788

golDen phaRaoh 
Et middagscruise kan virke 
litt turistifisert, men det 
er en klassisk og faktisk 
veldig hyggelig Kairo-opp-
levelse. Og skal du bruke 
en liten formue på middag 
på en av de mest myteom-
spunne elvene i verden, 
velg denne gylne lekteren. 
Buffé med regionale klas-
sikere og internasjonal 
mat, magedans til nubisk 
musikk, en kjølig bris fra 
Nilen, og utsikt til Kairo by 
night. Alkoholservering.
138 Nile Street, Giza 
Tlf. + 20 2 570 1000
www.thepharaohs.com.eg

nuBian village  
Restauranten på Grand 
Hyatt byr på fantastisk 
atmosfære såvel som 
nydelig egyptisk og marok-
kansk mat. Retter som 
moutabel (puré av grillet 

aubergine, sesamfrø og 
sitron), mombar (hjemme-
lagde lammepølser), og 
shish tawouk (grillet kylling 
marinert i yoghurt, tomat og 
hvitløk). Alkoholservering.
Adresse: Grand Hyatt 
Hotel, Corniche El Nil 
Tlf. + 20 2 365 1234
www.cairo.grand.hyatt.com

Mat & DRikke
ReStauRanteR
i kairo kan et måltid ute variere fra små, rimelige 
spisesteder som serverer god egyptisk mat for 
noen få kroner, til et luksuriøst femretters måltid 
på en av byens beste hoteller. Både mat og vann 
regnes som trygt.

kafeeR
fiShawi
Hyggelig tehus i hjertet av 
Kairos mest kjente basar, 
drevet av den samme fami-
lien siden 1773. Te, tyrkisk 
kaffe og en rekke andre 
varme og kalde drinker ser-
vers 24 timer i døgnet.  
Adresse: En trang sidegate 
fra El-Hussein Square, 
Khan al-Khalili. 

al hoRReya
Dette nedslitte landemer-
ket er vel verdt et besøk 
for sitt spesielle klientell av 
edru sjakkspillere og fulle 
poeter, kunstnere og skri-
benter. En av en håndfull 
tradisjonelle kafeer som 
tilbyr øl, og den eneste 
som skryter av det. 
Adresse: Midan el-Falaki

Café RiChe
Denne historiske kafeen, 
etablert i 1908 og restaurert 
til sin tidligere prakt i 2000, 
var stamstedet for byens 
teater- og kunstmiljø.  
Adresse: 17 Talaat Harb 
Street

aBou el SiD
Den utrolig populære Abou 
el Sid (også stavet Abu 
as-Sid) er dekket på i gjen-
nomført Arabian Nights–
stil, med puter på gulvene, 
messinglamper og vannpi-
per osende av epletobakk. 

Prøv molokhiyya, en gryte-
rett med kanin eller kylling, 
grønnsaker og masse løk 
og hvitløk. Alkoholserve-
ring.  
Adresse: 157 26th of July 
Street, Zamalek 
Tlf. + 20 2 735 9640 
www.deyafa.net

 en hyggelig 
avStikkeR fRa Den 
tRavle BaSaRen. 
SpeSialiteten eR 
liBaneSiSk Mezze 
– fylte vinBlaDeR, 
SMå pølSeR, egyp-
tiSke gRyteRetteR 
(tagenS) og Mye, 
Mye MeR. 
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Shopping
Den spektakulære middelalderske markedsplassen khan al-khalili har vært 
et utmerket sted å shoppe etter tradisjonelle varer siden 1300-tallet. kikking 
og pruting er halve moroa, og det finnes ingen fasit for hvordan du skal gå 
fram; bestem deg for hvor mye varen er verdt for deg, og start på en lavere 
pris for å ende opp der du vil. 

På khAn-bAsAren er 
åpningsprisen aldri det 
samme som salgsprisen. 
For å unngå å komme hjem 
med tre sett suvenirpy-
ramider og en plastsfinx, 
fjorten perlekjeder og et 
stykke håndmalt papyrus” 
som egentlig er et mas-
kintrykket bananblad, bør 
du takke bestemt nei hver 

gang du får det trykket inn i 
hånden med tilbud om spe-
cial price. Invester i noen 
oljeessenser, som er base 
for parfymer. Du kan også 
gjøre gode kjøp av antikvi-
teter og lokalt produserte 
klær. Fair Trade Cairo i 
Zamalek selger kvalitets-
varer laget av lokale hånd-
verkere.  

BoalteRnativeR

fouR SeaSonS 
hotel
Diskret luksus i toppklas-
sen, som best kan beskri-
ves ved at alle de 350 
ansatte ser ut til å kunne 
navnet ditt. Lett å koble av 
på spa-senteret, der du i 
boblebadet har utsikt over 
Nilen.  
Pris: Dobbeltrom fra 
US$300
Adresse: 35 Sharia Giza 
Tlf. 00 800 6488 6488
www.fourseasons.com

winDSoR hotel 
Dette 120 år gamle hotel-
let var tidligere en klubb for 
britiske offiserer, og drives 
i dag av vennlige egyp-
tere. Baren er den flotteste 
i Kairo. 
Pris: Dobbeltrom fra EGP 
350
Adresse: 19 Alfy Street 
Tlf. + 20 2 591 5277
www.windsorcairo.com

BaReR & natteliv

94 prosent av egypts befolkning er muslimer. ettersom 
alkohol er forbudt ifølge koranen, er det dyrt og ikke 
alltid like tilgjengelig. Det betyr også at man bør være 
forsiktig med beruset oppførsel på offentlig sted. 

terrassebar som serverer 
cocktaildrinker ved Citadel-
let ved utkanten av byen.  

Film er en langt mer 
populær underholdnings-
form i Egypt. Kairo er sen-
trum for Midtøstens film-
industri, og du vil finne et 
stort utvalg lokale og inter-
nasjonale filmer. Enkelte av 
kinoene er falmede skjønn-
heter, som Cinema Metro 
(adresse: Midan Talaat 
Harb).

bArer kAn deles i to 
kategorier – lokale og 
internasjonale. De mange 
lokale barene du finner 
over hele byen, har et 
ganske macho klientell – 
ingen kvinner – og billig øl. 
Internasjonale barer finner 
du hovedsaklig på hotel-
lene. Taverne du Champs 
du Mars er transportert fra 
Belgia og bygget opp bit for 
bit på Nile Hilton (adresse: 
Midan Tahrir). Den beste, 
uten sidestykke, er baren 
på Hotel Windsor (adresse: 
19 Alfy Street). 
Bra vestlige barer som 
ikke er tilknyttet hotell, er 
L’Aubergine (adresse: 5 
Sayyed al-Bakry, Zama-
lek), der du kan oppleve 
levende jazz-musikk, og 
The Virginian (adresse: 
Sharia al-Ahram, Medinat 
Muqattam), en hyggelig 

For mer moderne varer 
finnes det ikke noe utpreget 
shoppingstrøk, det nærmeste 
du kommer er Mohandiseen. 
World Trade Center i Boulaq 
har et hundretalls butikker, 
mens Baehler Passage i 
sentrum har en rekke inter-
nasjonale klesbutikker som 
Mexx, Daniel Hechter, Naf 
Naf og Benetton. 
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Shopping
Den spektakulære middelalderske markedsplassen khan al-khalili har vært 
et utmerket sted å shoppe etter tradisjonelle varer siden 1300-tallet. kikking 
og pruting er halve moroa, og det finnes ingen fasit for hvordan du skal gå 
fram; bestem deg for hvor mye varen er verdt for deg, og start på en lavere 
pris for å ende opp der du vil. 

På khAn-bAsAren er 
åpningsprisen aldri det 
samme som salgsprisen. 
For å unngå å komme hjem 
med tre sett suvenirpy-
ramider og en plastsfinx, 
fjorten perlekjeder og et 
stykke håndmalt papyrus” 
som egentlig er et mas-
kintrykket bananblad, bør 
du takke bestemt nei hver 

gang du får det trykket inn i 
hånden med tilbud om spe-
cial price. Invester i noen 
oljeessenser, som er base 
for parfymer. Du kan også 
gjøre gode kjøp av antikvi-
teter og lokalt produserte 
klær. Fair Trade Cairo i 
Zamalek selger kvalitets-
varer laget av lokale hånd-
verkere.  

BoalteRnativeR

fouR SeaSonS 
hotel
Diskret luksus i toppklas-
sen, som best kan beskri-
ves ved at alle de 350 
ansatte ser ut til å kunne 
navnet ditt. Lett å koble av 
på spa-senteret, der du i 
boblebadet har utsikt over 
Nilen.  
Pris: Dobbeltrom fra 
US$300
Adresse: 35 Sharia Giza 
Tlf. 00 800 6488 6488
www.fourseasons.com

winDSoR hotel 
Dette 120 år gamle hotel-
let var tidligere en klubb for 
britiske offiserer, og drives 
i dag av vennlige egyp-
tere. Baren er den flotteste 
i Kairo. 
Pris: Dobbeltrom fra EGP 
350
Adresse: 19 Alfy Street 
Tlf. + 20 2 591 5277
www.windsorcairo.com

BaReR & natteliv

94 prosent av egypts befolkning er muslimer. ettersom 
alkohol er forbudt ifølge koranen, er det dyrt og ikke 
alltid like tilgjengelig. Det betyr også at man bør være 
forsiktig med beruset oppførsel på offentlig sted. 

terrassebar som serverer 
cocktaildrinker ved Citadel-
let ved utkanten av byen.  

Film er en langt mer 
populær underholdnings-
form i Egypt. Kairo er sen-
trum for Midtøstens film-
industri, og du vil finne et 
stort utvalg lokale og inter-
nasjonale filmer. Enkelte av 
kinoene er falmede skjønn-
heter, som Cinema Metro 
(adresse: Midan Talaat 
Harb).

bArer kAn deles i to 
kategorier – lokale og 
internasjonale. De mange 
lokale barene du finner 
over hele byen, har et 
ganske macho klientell – 
ingen kvinner – og billig øl. 
Internasjonale barer finner 
du hovedsaklig på hotel-
lene. Taverne du Champs 
du Mars er transportert fra 
Belgia og bygget opp bit for 
bit på Nile Hilton (adresse: 
Midan Tahrir). Den beste, 
uten sidestykke, er baren 
på Hotel Windsor (adresse: 
19 Alfy Street). 
Bra vestlige barer som 
ikke er tilknyttet hotell, er 
L’Aubergine (adresse: 5 
Sayyed al-Bakry, Zama-
lek), der du kan oppleve 
levende jazz-musikk, og 
The Virginian (adresse: 
Sharia al-Ahram, Medinat 
Muqattam), en hyggelig 

For mer moderne varer 
finnes det ikke noe utpreget 
shoppingstrøk, det nærmeste 
du kommer er Mohandiseen. 
World Trade Center i Boulaq 
har et hundretalls butikker, 
mens Baehler Passage i 
sentrum har en rekke inter-
nasjonale klesbutikker som 
Mexx, Daniel Hechter, Naf 
Naf og Benetton. 
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flyplaSSen
Cairo International Airport 
(CAI) ligger 22 kilometer 
utenfor sentrum. Det går en 
flybuss direkte til sentrum. 
Med drosje tar turen rundt 
45 minutter.    

DRoSJe
Beveg deg ut i rushtiden 
(8-9 og 15-16) om ikke 
annet enn for kulturopple-
velsen. Sjåførene er mest 
opptatt av trafikken bak 
seg, og fotgjengerne ser 
ikke ut til å være komfor-

table med å krysse gaten 
med mindre buksebeina er 
i kontakt med varm metall. 
Byen er full av drosjer, og 
om du ikke har svakt hjerte, 
er det en enkel måte å 
komme seg rundt på. Inn-
fødte betaler det turen er 
verdt når de kommer fram 
� turister bør avtale en pris 
på forhånd.  

MetRo
Effektiv, pålitelig, ren, 
absurd billig, men begren-
set med stasjoner. 

poSt
Hovedpostkontoret ligger 
på Midan Ataba. Åpent 
lørdag til torsdag 07-19, 
fredag og helligdager 
07-12.

apotek
Hvert nabolag har et 
apotek, og de fleste har 
åpent mellom 10 og 22. 
Seif Pharmacy ligger i sen-
trum på Qasr el Aini. 
Tlf. +20 2 354 2678. 

fakta

innByggeRtall
18 millioner 

valuta 
Egyptisk pund (EGP). 1 
pund = 100 piastres.

åpningStiDeR 
Butikker åpner 9 eller 
10 og stenger mellom 
18 og midnatt, avhen-
gig av hvor de ligger og 
hva de selger. De fleste 
er åpne syv dager i 
uka. 

inteRnett
www.cairotourist.com
www.visit.egypt.travel/
international.php
www.touregypt.net 

aviSeR
Al-Ahram Weekly
Middle East Times

gReit å vite

kaRt

tannlege
Cairo Dental Center
22 Wadi EL Nil St. 
Tlf. +20 2 3469050

telefon
Landsnummeret er +20

nøDnuMMeR
Politi: 122
Brann: 180 
Ambulanse: 123

elektRiSitet
220 v/50Hz

tuRiStkontoR
5 Sharia Adly  
Tlf. +20 2 391 3454 
Åpent fra 8.30-20.
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longChaMpS 
hotell
Dette er et utmerket, sjar-
merende hotell drevet av en 
hyggelig eier som får gjes-
tene til å føle seg hjemme. 
Det er varmt anbefalt for 
sine rene, luftventilerte rom 
og deilige, skyggefulle ter-
rasser. Det finnes også en 
liten bar og restaurant her. 
Pris: Dobbeltrom fra 62 USD
Adresse: 21 Ismail Moham-
med
Tlf. + 20 2 2735 2311/ 12
http://hotellongchamps.
com/

Dahab Hotel 
Det finnes en mengde 
rimelige pensjonater og 
backpackersteder, men 
dette skiller seg ut med en 
spesielt god atmosfære. 
Svært enkle rom, felles 
oppholdsplass under åpen 
himmel med store puter og 
Bob Marley på musikkan-
legget.  
Pris: Dobbeltrom med dusj 
fra EGP 55.
Adresse: 26 Mahmoud 
Bassiouni 
Tlf. + 20 2 579 9104
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