1.

De Daltempel van Chephren is op sommige plaatsen nog
bedekt met granieten bekledingsplaten. Deze zijn zo
gemodelleerd dat zij precies passen op de onderliggende ruwe
kalksteen blokken.

2.

De Sfinx tempel is, evenals de naastliggende Daltempel van
Chephren opgetrokken uit enorme kalksteen blokken.

3.

De zuidwand van de Sfinx vertoont diepe verticale
erosiesporen die mogelijkerwijs door water zijn veroorzaakt.

4.

Onder de Sfinx bevindt zich een kelderruimte. Wat dit is, is

5.

Op verschillende plaatsen in de daltempel van Chephren zijn

nooit openbaar gemaakt (Figuur 8.24).

boorgaten te zien.
6.

Aan de voorzijde van de daltempel van Chephren bevindt zich
een waterloop onder het plaveisel. Het is onbekend waar dit
water vandaan komt.

7.

In een aantal blokken van het basaltplateau ten oosten van
de Grote Piramide zijn duidelijke zaagsneden te zien
(Figuren 8.11, 8.12 en 8.19).

8.

Ten oosten van de Grote Piramide bevindt zich de (nu
afgesloten) ingang van een onderaardse gang. Deze gang is
een schaalmodel van de Grote Galerij van de Grote
Piramide. Het is een raadsel waartoe dit schaalmodel ooit
diende.

9.

Ten oosten van de Grote Piramide is nog de ‘processieweg’
te zien. Er is een megalithische tunnel onder deze baan door.

10.

Aan de noordzijde van de Grote Piramide, onder de ingang
van de piramide, bevindt zich een laatste restant van de
oorspronkelijke witte bekledingslaag. Omdat deze er nog
puntgaaf uitziet is het vermoeden dat het hier een latere
restauratie betreft (Figuur 8.14).

11.

Veel stenen van de piramiden lijken uiteen te vallen, te
verpulveren tot zand (Figuur 8.18).

12.

De buitenste deklaag is nog te zien aan de westzijde van de
Grote Piramide. Het lijkt als een pleisterlaag te zijn
aangebracht op de afgeschuinde kalksteen blokken. (Figuur
8.15).

13.

De Tweede Piramide ligt niet alleen hoger dan de Grote
Piramide, hij ligt merkwaardigerwijs ook nog in een 10 meter
diepe afgraving (Figuren 8.20 en 10.5).

14.

Aan de westkant van de Tweede Piramide liggen veel
neergestorte dekstenen. Veel ervan hebben inkepingen om
de stenen te splitsen, zeer waarschijnlijk aangebracht door
slopers.

15.

De top van de Tweede Piramide is nog intact. Op de lagere
niveaus liggen de restanten van de oorspronkelijke deklaag
(Figuur 8.21).

16.

Ten oosten van de Tweede Piramide liggen in het rulle zand
grote brokken steen. Sommigen daarvan zijn uiterst vlak
gepolijst, alsof het een machinale bewerking betreft.

17.

Nabij de piramide van Menkaure bevinden zich blokken
graniet waar kenmerken van geavanceerde
steenbewerkingstechniek te zien zijn.

18.

Het doel van de megalithische muur ‘Wall of Crow’ is
onbekend. Een opvatting is dat deze gediend zou hebben als
waterkering tegen de watermassa’s van de Nijl.

19.

Bij deze muur zijn dikke lagen graniet stof aangetroffen wat

De piramiden van Gizeh, uit “Wie schiep Egypte?”

er op duidt dat op deze plaats graniet gemodelleerd werd.
20.

Ten zuiden van de ‘Wall of Crow’ bevindt zich een 16 meter
diepe schacht.

21.

Area A is een grote archeologische opgraving. Hier bevinden
zich de zogenaamde ‘bakkerijen’.

22.

Area B is eveneens een grote archeologische opgraving. Hier
bevinden zich de zogenaamde ‘barrakken’.

23.

Area C is de derde archeologische opgraving. Hier zijn 100
gallerijen van 30 meter lang opgegraven die als
voorraadschuur dienden.
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