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Descriere Egipt, Cairo
Ziua 1 27.12.2022 Intalnire cu insotitorul de grup la Casa Adam Muller Guttenbrun la ora 08:30 si transfer la
aeroportul din Budapesta pentru zborul Egyptair, orar informativ de zbor Budapesta 14:40 – Cairo 18:45. La sosire
avem transfer privat la Hotel Steigenberger 5* sau similar unde vom avea cazare cu demipensiune. După check-in la
hotel, avem șansa de a descoperi uimitoarea bucătărie egipteană și gustul exotic al mâncărurilor locale în timpul cinei.
Optional seara, putem participa la un spectacol de muzică nocturnă multilingv (efecte de lumină colorată, spectacol
cu laser) la poalele Piramidelor din Giza, unde putem afla despre istoria Egiptului, a Piramidelor și a Sfinxului ca parte a
unui program spectaculos. Durata programului este de aprox. 1 oră.
Ziua 2 28.12.2022: După micul dejun, avem o zi întreagă pentru vizitarea obiectivelor turistice. În primul rând,
Piramidele din Giza, Sfinxul și Valea Templelor. Există posibilitatea de a intra în interiorul uneia dintre piramide contra
unei taxe suplimentare. Mergem apoi la Palatul Parfumurilor unde vom avea șansa de a intra în lumea unică a
parfumurilor și a uleiurilor esențiale de pe vremea faraonilor precum „Lotus și Papyrus „ și care erau produse după o
rețetă secretă. Apoi vizităm Muzeul Papirusului unde ne putem familiariza cu meșteșugul confecționării papirusului.
După amiaza vom vizita Muzeul Egiptean iar ultima oprire a zilei va fi la Bazarul Khan El Khalili, care oferă o selecție
uriașă de suveniruri în principal locale. Seara ne întoarcem la hotel pentru cina (inclusa).
Ziua 3 29.12.2022 : După micul dejun pornim spre Alexandria, al doilea oraș ca mărime al Egiptului, situat pe malul
Mării Mediterane. Pe parcursul întregii zile vom explora obiectivele turistice ale orașului: Muntazah palat, Cetatea
Qaitbai, Teatrul Roman, Coloanele Pompei, Catacombele Khac El Shukafa . Pranzul este inclus, iar seara ne întoarcem
la hotel în Cairo pentru cina.
Ziua 4 30.12.2022 : Dimineața devreme vom pleca spre aeroport pentru zborul spre Aswan, micul dejun este oferit
de hotel la pachet. La sosire, avem o jumătate de zi pentru a vizita Templul Philae „Zeița Isis„ apoi facem check-in pe
vasul de croaziera și luăm prânzul la bord. După-amiaza, excursie de jumătate de zi cu Felucca – barcă cu pânze
tradițional egipteană sau cu barca cu motor în funcție de condițiile de vânt pentru a vizita Grădina Botanică „Insula
Kitshner”. După o scurtă plimbare în Grădina Botanică cu flora sa unică, continuam călătoria dus-întors pe Nil pentru a
vedea Insula Elefanților sau pe dinafara Mausoleul Agha Khan. Cina la bordul vasului de croazieră.
Ziua 5 31.12.2022 : Mic dejun la bordul vasului si program liber sau aveti posibilitatea de a vizita Templul din Abu
Simbel ca parte a unei excursii opționale de jumătate de zi (plecarea este dimineața devreme iar pretul este de 120
Euro / adult, 80 EURO / copil intre 5 – 12 ani , copii 0-4 ani gratuit). Cel mai faimos faraon din Egipt, a construit templul
în timpul domniei lui Ramses. Biserica din Stâncă , situată pe malul Nilului, este situata la cca. la 280 km sud de
Aswan. În timpul construcției barajului din Aswan, aceasta a fost mutată în locația actuală cu sprijinul UNESCO. După
prânz, îmbarcare către următoarea oprire: Kom Ombo, unde se află Templul lui Sobek. Vom continua să navigăm spre
Edfu iar seara vom lua cina la bordul navei si vom participa la Galabia Party, petrecerea de revelion cu muzică
traditionala si dans.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:07)

Ziua 6 01.01.2023 : După micul dejun, vizităm Templul lui Horus, unde vom avea parte de o calatorie in caleasca de
la și până la croazieră. Apoi, navigare către Luxor prin ecluza Esna, prânz la bord, timp liber la bord. Ceaiul de la ora 5
este servit pe terasă. După cină vom lua parte la o petrecere de rămas bun, care va dura pana noaptea tarziu.
Ziua 7 02.01.2023 : După micul dejun, facem check-out de pe vapor si avem apoi o excursie de o zi întreagă la
Luxor, unde vom vedea Colosii din Memnon si Valea Regilor. Mormântul lui Tutankhamon poate fi vizitat la un cost
suplimentar, la fel si Templul lui Hatshepsut. Următoarea oprire este la Atelierul de alabastru de pe Cisiordania Nilului.
După amiaza vom vizita templele Karnak și Luxor. Apoi transfer cu un autocar cu aer condiționat la Hurghada (durata
3,5 ore). Cand ajungem seara facem check-in si servim cina la hotel Jaz Aquamarine 5* sau similar.
Zilele 8-10 03.01. – 05.01.2023: Mic dejun, timp liber sau participarea la unul dintre programele noastre opționale
disponibile.
Ziua 11 – 06.01.2023: Dimineața devreme luăm micul dejun la pachet și ne indreptăm spre aeroport pentru zborul
spre casă operat de Egyptair, orar de zbor informativ (se poate modifica pana la plecare) Hurghada 05:00 - Cairo
06:00;
Cairo 11:25 - Budapesta 13:55 . Transfer aeroport Budapesta – Timisoara.

Servicii incluse

-Bilet avion Egyptair, orar de zbor informative (se poate modifica pana la plecare):
27.12. Budapesta 14:40 – Cairo 18:45
30.12. Cairo 06:00 – Aswan 07:25
06.01. Hurghada 05:00 - Cairo 06:00
06.01. Cairo 11:25 - Budapesta 13:55
-Croaziera pe Nil de la Aswan la Luxor by Nile Cruise
-Transport cu autocar cu aer condiționat de la Luxor la Hurghada
-Transferuri necesare in cadrul programului turistic in Egipt
-Cazare:
Cazare 3 nopti cu demipensiune la Hotel Steigenberger 5* sau similar in Cairo
Cazare 3 nopți cu pensiune completa si Galabya Party (de Revelion) pe vasul de croaziera pe Nil Royal IZADORA 5*
sau similar
Cazare 4 nopti cu All inclusive la Hotel Jazz Aquamarine 5* sau similar in Hurghada
-Obiective:
Obiectivele incluse in programul turistic conform precizarilor exceptând excursiile optionale

Servicii neincluse
-Transfer Timisoara – aeroport Budapesta – Timisoara – aprox. 80Euro
-Asigurare storno+medicala.
-Taxa de viza: 25Euro – se achita pe aeroport in Cairo
Excursiile optionale :
Ø Spectacol de lumini la Piramide – pret aprox. 60 EURO/ adult; 40 EURO / copil intre 5 – 11,9 ani; copii intre 0-4 ani
gratuit
Ø Abu Simbel: pret aprox. 120 EURO/ adult; 80 EURO / copil intre 5 – 11,9 ani; copii intre 0-4 ani gratuit
Ø Safari in desert – pret aprox. 45 EUR / adult; pentru copii intre 0-11.9 ani - 23 EUR
Ø Submarin - pret aprox. 50 EUR / adult; pentru copii intre 0-11.9 ani - 25 EUR
Ø Happy Dolphin (barcă cu fund de sticlă)- aprox. 35 EUR / persoana

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 01:07)

Ø Casa delfinilor - pret aprox. 40 EUR / adult; pentru copii intre 0-11.9 ani - 20 EUR
Ø Lumea delfinilor - pret aprox. 35 EUR /adult; pentru copii intre 0-11.9 ani - 18 EUR Inot cu delfini: 65 EUR/5 minute,
85 EUR/10 minute
Ø Baia Turcească - Programul Cleopatra și Ceasar de la 45 EUR / persoană
Suplimente si reduceri:
-Supliment SGL 400Euro
-Reducere copii intre 2 - 11,9 ani in camera cu 2 adulti – 400Euro

Informatii utile
Condiţii de intrare şi regim de şedere
Cetăţenii români care călătoresc în Republica Arabă Egipt în scop turistic au nevoie de viză.
Documentul de călătorie utilizat (pașaport simplu sau pașaport simplu temporar) trebuie să aibă o valabilitate de
minim 6 luni de la data intrării pe teritoriul Egiptului.
Viza turistică se poate obţine la aeroport, contravaloarea colantului de viză fiind achitată pe loc, sau la sediul
Ambasadei Republicii Arabe Egipt în România, costul acesteia fiind de aproximativ 25 USD.
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