
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  20 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΗΛ : 2105237128  &  2105237593      
www.laratravel.gr  - info@laratravel.gr  



 

 

Παγκόσμιο τουριστικό μνημείο & από τα σπουδαιότερα μνημεία του Χριστιανισμού ο Άγιος Γεώργιος στο 
παλιό Κάιρο, εδώ φυλακίστηκε ο Άγιος. Η εμβληματική Ελληνορθόδοξη μονή χρονολογείται από τον 10ο 
αιώνα & ανήκει στα πολιτιστικά μνημεία που τελούν υπό την προστασία της UNESCO. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Στα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αναμένεται να ενταχθεί ο ναός του Αγ. Νικολάου στην 
Πατριαρχική Επιτροπεία Καΐρου ο οποίος διακρίνεται για την ιστορική, πολιτιστική σημασία του. Εδώ 
χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο Άγιος Νεκτάριος, στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα βρίσκεται & το κελί του.  
 

 



 
 
  Εάν  ο  επόμενος  σας  προορισμός  είναι  η  
 
 
 

 
 
 

LARA  TRAVEL… 
 

     Γιατί  να  επιλέξετε  το  Lara  Travel… 

 

 Γιατί το Lara Travel έχει ειδικότητα στην Αίγυπτο. 
 Γιατί το Lara Travel έχει 30 χρόνια εμπειρία στον προορισμό. 
 Γιατί προσφέρουμε επιλεγμένα ξενοδοχεία 5 αστέρων. 
 Γιατί προσφέρουμε επίσημους Ελληνόφωνους  Διπλωματούχους  ξεναγούς….  
 Γιατί σας ταξιδεύουμε με παροχές group ακόμα & αν είστε  

μία  παρέα  4 ατόμων  !!  
 Γιατί έχουμε μακράν την καλύτερη τιμή στην Ελληνική αγορά. 

 

 

 
 
 

 

 

*ΑΙΓΥΠΤΟΣ* 



1η ημέρα Αθήνα - Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη των 
1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, έλεγχος διαβατηρίων, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του 
γραφείου μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια &  διανυκτέρευση. Τον ελεύθερο χρόνο μέχρι 
την διανυκτέρευση μπορείτε να   τον εκμεταλλευτείτε κάνοντας μία 1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη 
κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο Κάιρο. Θα απολαύσετε το δείπνο 
σας παρακολουθώντας ένα εντυπωσιακό φολκλορικό σόου.     
 2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση μας θα ξεκινήσει 
με το Αιγυπτιακό Μουσείο που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του κόσμου. Εδώ στεγάζονται 
Φαραωνικά αριστουργήματα Χιλιάδων χρόνων & αμύθητης αξίας. Σειρά έχει ο ιερός Ναός του Αγ. Γεωργίου (12ος 
αιών μ.Χ) παραμένει ένας από τους πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Ακολουθούν 
οι επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που 
επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η 
περίφημη Σφίγγα, με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Καϊρο, αναπαριστά τον Φαραώ 
Χεφρίνα με σώμα λιονταριού. Στάση σε εργαστήριο παπύρου για να δούμε τον τρόπο 
κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. Ακολουθεί  το μεγάλο τζαμί στην είσοδο του γεμάτου χρώματα 
γνήσιου ανατολίτικου παζαριού  Χαν Ελ Χαλίλ.  Ξενοδοχείο &  διανυκτέρευση.  
3η ημέρα Προαιρετική  Αλεξάνδρεια ή Μέμφις-Σακκαρα :                      
 Εκδρομή στο «μαργαριτάρι της Μεσογείου» την πόλη που ίδρυσε & έζησε ο Μ. Αλέξανδρος 
την Αλεξάνδρεια ( 242χλμ από το Κάιρο). Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας την  μετατροπή  
της ερήμου σε γόνιμες  περιοχές με πολλές εκτάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που ποτι-
ζονται από τον Νείλο & υπόγεια. Περιήγηση όπου θα δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, 
το κάστρο που χτίστηκε στα ερείπια του Φάρου της Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο /  παροικία, το σπίτι που 
έζησε & έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος  Έλληνας ποιητής Καβάφης, την περίφημη Βιβλιοθήκη 
της Αλεξάνδρειας  μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, τους Κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα 
θερινά ανάκτορα του τελευταίου Βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ.   ΓΕΥΜΑ, επιστροφή στο Κάιρο & διανυκτέρευση.         
   ή 
Προαιρετική εκδρομή ΜΕΜΦΙΔΑ – ΣΑΚΚΑΡΑ, επίσκεψη στην αρχαία πρωτεύουσα της Αιγύπτου, όπου θα δούμε τον 
κολοσσό του Ραμσή ΙΙ. Συνεχίζουμε με την νεκρόπολη της Σακκάρα, 42 χλμ από το Κάιρο. Είναι γνωστή για την 1η 
πυραμίδα που χτίστηκε στην Αίγυπτο, γνωστή ως κλιμακωτή πυραμίδα, η οποία σχεδιάστηκε & χτίστηκε από τον 
ιδιοφυή αρχιτέκτονα Ιμχοτέπ για τον βασιλιά Ζόσερ. Επίσκεψη σε σχολή κατασκευής χαλιών, όπου θα δούμε πως 
κατασκευάζονται μεταξωτά – μάλλινα χαλιά. ΓΕΥΜΑ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο &  διανυκτέρευση. 
4η ημέρα Κάιρο - Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για την Αθήνα. 
 

 
 
 

Περιλαμβάνει :                                                                                                                                
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο – Αθήνα.                                                                       
 Μεταφορές με πολυτελή οχήματα στην Αίγυπτο.                                                                   
 03 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5*σε δωμάτια με θέα στο Νείλο, 

( Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Conrad ).                                   
 03 πρωινά  μπουφέ στο ξενοδοχείο & 01 γεύμα σε επιλεγμένο  εστιατόριο.                                                                                                                
 Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό &  τοπικό συνοδό του γραφείου μας. 
 Εισιτήρια Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων. 
 Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο. 
 Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Tour Operator. 

 

ΔΕΝ Περιλαμβάνει :   
 Φόρους αεροδρομίων 200 €, Φιλοδωρήματα 16 € & τα προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά). 

 

*Η  εκδρομή  αναχωρεί  με  ελάχιστο  αριθμό  04 ατόμων* 
**Οι  τιμές  δεν  ισχύουν  σε  περιόδους  εορτών**     

  

 

4ήμερη Αεροπορική 

ΚΑΙΡΟ  

ΤΟ  ΑΤΟΜΟ  ΣΕ  ΔΙΚΛΙΝΟ  =  350€   &   ΣΕ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ  =  500€    
 



 
 
                            
                                                            
                                                             
 
                                                    
 

1η ημέρα Αθήνα - Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη των 1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της  Αιγύπ- 
του. Άφιξη, έλεγχος διαβατηρίων, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια &  διανυκτέρευση. Τον ελεύθερο χρόνο μέχρι την διανυκτέρευση μπορείτε να   τον εκ-
μεταλλευτείτε κάνοντας μία 1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με 
φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο Κάιρο. Θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα 
εντυπωσιακό φολκλορικό σόου.     
2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση μας θα ξεκινήσει 
με το Αιγυπτιακό Μουσείο που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του 
κόσμου. Εδώ στεγάζονται Φαραωνικά αριστουργήματα Χιλιάδων χρόνων & αμύθητης 
αξίας. Σειρά έχει ο ιερός Ναός του Αγ. Γεωργίου (12ος αιών μ.Χ) παραμένει ένας από 
τους πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Ακολουθούν οι επιβλητικές Πυραμίδες 
της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τις μέρες μας! 
Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η περίφημη Σφίγγα, με βλέμμα 
στραμμένο στο σύγχρονο Κάϊρο, αναπαριστά τον Φαραώ Χεφρίνα με σώμα λιονταριού. 
Στάση σε εργαστήριο  παπύρου για να δούμε τον τρόπο κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. 
Ακολουθεί  το μεγάλο τζαμί στην είσοδο του γεμάτου  χρώματα γνήσιου ανατολίτικου 
παζαριού  Χαν Ελ Χαλίλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.   
3η ημέρα Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο :  Εκδρομή στο «μαργαριτάρι της Μεσογείου» 
την πόλη που  ίδρυσε & έζησε ο Μ. Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια ( 242χλμ από το Κάιρο). 
Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας την  μετατροπή της ερήμου σε γόνιμες περιοχές με πολλές εκτάσεις από ελαιώνες, 
κηπευτικά που ποτίζονται από τον Νείλο & υπόγεια. Περιήγηση όπου θα δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το 
κάστρο που χτίστηκε στα ερείπια του Φάρου της Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο /  παροικία, το σπίτι που 
έζησε & έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος  Έλληνας ποιητής Καβάφης, την περίφημη Βιβλιοθήκη 
Αλεξάνδρειας μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα τους Κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά 
ανάκτορα του τελευταίου Βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ.   ΓΕΥΜΑ.   Επιστροφή στο Κάιρο &  διανυκτέρευση. 
4η ημέρα Κάιρο ελεύθερη : Πρωινό, μέρα ελεύθερη. Βόλτα στην πόλη ή στον  Πύργο ύψους 187μ. με  πανοραμική  
Θέα…. Ή Προαιρετική εκδρομή ΜΕΜΦΙΔΑ – ΣΑΚΚΑΡΑ, επίσκεψη στην αρχαία  πρωτευ-                          
ουσα της Αιγύπτου Μέμφιδα, όπου θα δούμε τον κολοσσό του Ραμσή ΙΙ. Σειρά έχει η 
νεκρόπολη της Σακκάρα, 42 χλμ από το Κάιρο. Είναι γνωστή για την 1η πυραμίδα που 
χτίστηκε στην Αίγυπτο, γνωστή ως κλιμακωτή πυραμίδα που σχεδιάστηκε & χτίστηκε για 
τον βασιλιά Ζόσερ. Επίσκεψη σε σχολή κατασκευής χαλιών για να δούμε τον τρόπο που 
φτιάχνονται μεταξωτά – μάλλινα χαλιά. ΓΕΥΜΑ. (70€). Ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.. 
5η ημέρα Κάιρο - Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για Αθήνα.      
 
 
 

 
Περιλαμβάνει :                                                                                                                                

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο – Αθήνα.                                                                       
 Μεταφορές με οχήματα πούλμαν στην Αίγυπτο.                                                                   
 04 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5*σε δωμάτια με θέα στο Νείλο, 

( Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Conrad ).                                   
 04 πρωινά  μπουφέ στο ξενοδοχείο & 02 γεύματα σε επιλεγμένα εστιατόρια.                                                                                                                     
 Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό &  τοπικό συνοδό του γραφείου μας. 
 Εισιτήρια Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων. 
 Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο. 
 Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Tour Operator. 

Δεν  Περιλαμβάνει :   
 Φόρους αεροδρομίων 200 €, Φιλοδωρήματα 20 € & τα προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά). 

 

*Η  εκδρομή  αναχωρεί  με  ελάχιστο  αριθμό  04 ατόμων* 
**Οι  τιμές  δεν  ισχύουν  σε  περιόδους  εορτών**   

 
 

5ήμερη Αεροπορική 
ΚΑΙΡΟ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

 

 ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 450 €  &  ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ = 600 €    
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1η ημέρα Αθήνα - Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη των 1000 
μιναρέδων & πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, έλεγχος διαβατηρίων, συν-
άντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, 

τακτοποίηση στα δωμάτια & διαν/ση. Τον ελεύθερο χρόνο ως την διανυκτέρευση εκμεταλλευτείτε τον  κάνοντας μία 
1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό 
φωταγωγημένο Κάιρο θα απολαύσετε το δείπνο σας  παρακολουθώντας εντυπωσιακό φολκλορικό σόου.    
2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση ξεκινάει με το Αιγ. 
Μουσείο που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του κόσμου. Εδώ στεγάζονται Φαραωνικά αριστουργή-
ματα χιλιάδων χρόνων & αμύθητης αξίας. Σειρά έχει ο ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου (12ος αιών μ.Χ) παραμένει από τους 
πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Ακολουθούν οι επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα 
του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρό-
πολη της Γκίζας η περί-φημη Σφίγγα με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Κάιρο, αναπαριστά 
τον Φαραώ  Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Στάση σε εργαστήριο Παπύρου για να δούμε τον 
τρόπο κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. Ακολουθεί  το μεγάλο τζαμί στην είσοδο του γεμάτου  
χρώματα γνήσιου παζαριού Χαλ Ελ Καλίλ. Ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.   
3η ημέρα Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο : Εκδρομή στο «Μαργαριτάρι της Μεσογείου» την 
πόλη που ίδρυσε & έζησε ο Μ. Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια (242 χλμ από το Κάιρο). Η δια-
δρομή εκπλήσσει βλέποντας την μετατροπή της ερήμου σε γόνιμες περιοχές με πολλές  εκ-
τάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που  ποτίζονται από τον Νείλο & υπόγεια. Περιήγηση, θα  
δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της 
Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο & παροικία, το Σπίτι που έζησε & έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
ο μεγάλος  μας ποιητής Καβάφης, τη  Βιβλιοθήκη  Αλεξάνδρειας,  μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, τους  
Κήπους  της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του Βασιλιά Φαρούκ.  ΓΕΥΜΑ, Κάιρο &  διανυκτέρευση. 
4η ημέρα Κάιρο – Αγ. Αικατερίνη : Πρωινό, αναχώρηση για την χερσόνησο του Σινά, σημείο συνάντησης  2ηπείρων, 
διαχωριστική γραμμή 2 θαλασσών, πύλη μεταξύ Αφρικής & Ασίας, γέφυρα μεταξύ Ερυθράς θάλασσας & Μεσογείου, 
από τα σπουδαιότερα σταυροδρόμια του κόσμου. Το μέρος είναι γεμάτο άγονα & βραχώδη όρη, ακατάλληλο για 
καλλιέργεια με λίγες βροχές, πολλή ζέστη την μέρα & υπερβολικό κρύο την νύκτα. Θα δούμε την Ιερά αυτόνομο 
Βασιλική & Αυτοκρατορική Μονή της Αγ. Αικατερίνης του Θεοβάδιστου Όρος Σινά. Περιβάλλεται από τείχος που 
χτίστηκε επί Ιουστινιανού για προστασία των μοναχών. Αποτελεί Μνημείο παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 
είναι η παλαιότερη Μονή στον κόσμο, η βιβλιοθήκη της έχει την 2η μεγαλύτερη συλλογή 
εγγράφων μετά του Βατικανού. Ξεν/χείο, δείπνο & διαν/ση. Οι τολμηροί αργά το βράδυ 
μπορούν να ανέβουν στο Όρος του Μωυσή (υψόμετρο 2.850μ). Ένα οδοιπορικό που θα 
μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη σας. 
5η ημέρα Αγία Αικατερίνη - Κάιρο : Πρωινό, επίσκεψη στην Ι. Μονή & αναχώρηση για Κάιρο.  
Η διαδρομή μας μοναδική, μέσα από έρημο, πετρελαιοπηγές  & υπογείως  της διώρυγας του 
Σουέζ  θα μας κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον. Άφιξη, ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.  
6η ημέρα Κάιρο - Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση επιστροφή μας. 
 

                                                                                                                                      
 
 

Περιλαμβάνει :                                                                                                                                
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο – Αθήνα.   Μεταφορές με πολυτελή οχήματα στην Αίγυπτο.                                                                  
 04 διανυκτερεύσεις  στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5*με μπουφέ πρωινό & δωμάτια με θέα στο Νείλο.                       

( Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Conrad ).                                   
 01 διανυκτέρευση στην Αγ. Αικατερίνη σε επιλεγμένο ξενοδοχείο με ημιδιατροφή. 
 02 γεύματα σε επιλεγμένα εστιατόρια (Κάιρο & Αλεξάνδρεια)..                                                                                                                  
 Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό & τοπικό συνοδό του γραφείου μας. 
 Εισιτήρια Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων. 
 Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Tour  Operator.  Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο.      

 ΔΕΝ Περιλαμβάνει :                                                                       
 Φόρους αεροδρομίων 200 €, Φιλοδωρήματα 24 € & τα προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά). 

*Η  εκδρομή  αναχωρεί  με  ελάχιστο  αριθμό  04 ατόμων* 
**Οι  τιμές  δεν  ισχύουν  σε  περιόδους  εορτών**   

6ήμερη Αεροπορική 
ΚΑΙΡΟ - AΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 590€ & ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ =  710€ 



 
 

 
   

 
 
 
 
 

1η ημέρα Αθήνα - Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη 
των 1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, έλεγχος  δια-
βατηρίων, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας,  μετα-

φορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση & διανυκτέρευση. Τον ελεύθερο χρόνο έως  την διανυκτέρευση εκμεταλλευτείτε 
τον κάνοντας μία 1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με φόντο το μα-
γευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο Κάιρο. Απολαύσετε το δείπνο σας  παρακολουθώντας εντυπωσιακό σόου.    
2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση ξεκινάει με το Αιγ. 
Μουσείο που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του κόσμου. Εδώ στεγάζονται Φαραωνικά αριστουργή-
ματα χιλιάδων χρόνων & αμύθητης αξίας. Ακολουθεί ο Ναός Αγ. Γεωργίου (12ος αιών μ.Χ) που παραμένει από τους  
πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Οι  επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7θαύματα του αρχαίου 
κόσμου που επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η περίφημη Σφίγγα 
με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Κάιρο, αναπαριστά τον Φαραώ  Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Στάση σε εργα-
στήρι  Παπύρου για να δούμε τον τρόπο κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. Ακολουθεί  το μεγάλο τζαμί στην είσοδο του 
γεμάτου  χρώματα γνήσιου παζαριού Χαλ Ελ Καλίλ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.   
3η ημέρα Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο : Εκδρομή στο «Μαργαριτάρι της Μεσογείου» την πόλη που ίδρυσε & έζησε ο 
Μ. Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια (242 χλμ από το Κάιρο). Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας την μετατροπή της  ερήμ-
ου σε γόνιμες περιοχές με πολλές εκτάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που  ποτίζονται από τον Νείλο & υπόγεια. Περι-
ήγηση, θα δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της Αλεξανδ-
ρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο &  παροικία, το Σπίτι που έζησε & έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγα-
λος  μας ποιητής Καβάφης, την  Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,  μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, τους  
Κήπους  της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του Βασιλιά Φαρούκ.   ΓΕΥΜΑ, Κάιρο, διανυκτέρευση. 
4η ημέρα Κάιρο – Ασουάν : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο &  πτήση για Ασουάν. Μεταφορά στο κρουαζιερο-
πλοιο, τακτοποίηση στις καμπίνες. Περιήγηση στο μικρό & μεγάλο φράγμα του Ασουάν (κατασκευής  1960), στα 
αρχαία ορυχεία γρανίτη. Θα δούμε τον γνωστό ημιτελή οβελίσκο. ΓΕΥΜΑ. Βόλτα με φελούκες στο Νείλο, θα δούμε 
τη νήσο Κίτσενερ με τους Βοτανικούς κήπους, το μαυσωλείο Αγά Χαν. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
5η ημέρα Ασουάν – Κομόμπο : Πρωινό, Πλεύση προς Κομόμπο. Άφιξη, ξενάγηση στο ναό του θεού κροκοδείλου, 
Σόμπεκ  Ελληνορωμαϊκής  περιόδου & μοναδικός καθώς είναι σύμπλεγμα 2 ναών, αφιερωμένων στους θεούς Σόμπεκ 
& Χαροέρις. Πλεύση για Ετφού, δείπνο & διανυκτέρευση στο πλοίο. 
6η ημέρα Ετφού - Έσνα - Λούξορ  : Άφιξη, ξενάγηση στον ναό του θεού Χόρους, τον θεό του Ουρανού που αναπαρ-
ίστατο με ανθρώπινο σώμα & κεφάλι γερακιού. Χτίστηκε επί δυναστείας Πτολεμαίων, είναι ο 2ος μεγαλύτερος ναός 
της Αιγύπτου μετά του Καρνάκ. Πλεύση για Εσνα & Λούξορ. Γεύμα, δείπνο, διασκέδαση & διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 7η ημέρα Λούξορ – Κάιρο : Άφιξη, ξενάγησή στο Λούξορ, αρχίζοντας από την Δ. όχθη. Θα δούμε τους κολοσσούς 
του Μέμνονα, τον 3όροφο ναό της Χατσεπσούτ,  στην Κοιλάδα των Βασιλέων θα δούμε τους πιο αξιόλογους τάφους 
από αυτούς που είναι διαθέσιμοι για το κοινό. Ολοκληρώνουμε  με τους επιβλητικούς ναούς Καρνάκ & Λούξορ στην 
Αν.  όχθη.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λούξορ, πτήση για Κάιρο, άφιξη, μεταφορά 
Στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση &  διανυκτέρευση. 
8η ημέρα Κάιρο - Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για Αθήνα.    
 
 
 

Περιλαμβάνει : 
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κάιρο - Ασουάν – Λούξορ – Κάιρο – Αθήνα. 
 Μεταφορές με πολυτελή οχήματα στην Αίγυπτο. 
 Εισιτήρια Αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων. Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο. 
  Ξενάγηση Κάιρου  & Αλεξάνδρειας  με γεύμα. 
 04 διαν/σεις στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5* με μπουφέ πρωινό & δωμάτια   με 

θέα στο Νείλο. (Ramses Hilton / Grand Nile Tower / Conrad ).                                 
 03 διανυκτερεύσεις σε κρουαζιερόπλοιο 5* με πλήρη διατροφή σε μπουφέ. 
 Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό, σε Κάιρο, Αλεξάνδρεια & στην ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ. 
  Τοπικό συνοδό του γραφείου.  Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής  Ευθύνης  Tour  Operator.  

 

Δεν περιλαμβάνει :                                                                                
 Φόρους αεροδρομίων 260 €, Φιλοδωρήματα 32 € & τα Προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά).            

8ήμερη Αεροπορική   ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ-    
                               ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  ΝΕΙΛΟΥ 
                 Αναχ : Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή  
                   Εκτός εορτών, ΜΙΝ 4 Άτομα 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 910 €  &  ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ = 1.140 €   

 



 

  1η ημέρα Αθήνα – Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη 
των 1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Άφιξη, έλεγχος διαβατηρίων, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του 
γραφείου μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια & διανυκτέρευση. Τον ελεύθερο χρόνο μέχρι 
την διανυκτέρευση μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε κάνοντας μία 1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη 
κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο Κάιρο θα απολαύσετε το δείπνο 
σας  παρακολουθώντας εντυπωσιακό φολκλορικό σόου.    
2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση μας ξεκινάει με το  
Αιγ. Μουσείο που συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων του κόσμου. Εδώ στεγάζονται Φαραωνικά αριστου-
ργήματα χιλιάδων χρόνων & αμύθητης αξίας. Σειρά έχει ο ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου (12ος αιών μ.Χ) παραμένει από 
τους πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Ακολουθούν οι επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 
θαύματα του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας 
η περίφημη Σφίγγα με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Κάιρο, αναπαριστά τον Φαραώ  Χεφρίνο με σώμα λιον-
ταριού. Στάση σε εργαστήριο Παπύρου για να δούμε τον τρόπο κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. Ακολουθεί  το μεγάλο 
τζαμί στην είσοδο του γεμάτου  χρώματα γνήσιου παζαριού Χαλ Ελ Καλίλ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διαν/ση.  
3η ημέρα Κάιρο - Αλεξάνδρεια – Κάιρο : Εκδρομή στο «Μαργαριτάρι της Μεσογείου»  την πόλη που ίδρυσε & έζησε 
ο Μ. Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια (242 χλμ από το Κάιρο).  Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας την μετατροπή της   
ερήμου σε γόνιμες περιοχές με πολλές εκτάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που  ποτίζονται από τον Νείλο & υπόγεια. 
Περιήγηση όπου θα δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της 
Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο &  παροικία, το Σπίτι που έζησε & έγραψε τα τελευταία χρόνια της ζωής του 
ο μεγάλος  μας ποιητής Καβάφης, την  Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,  μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, 
τους  Κήπους  της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου Βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ.   
ΓΕΥΜΑ, επιστροφή στο Κάιρο, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
4η ημέρα Κάιρο – Σαρμ Ελ Σέιχ : Πρωινό, αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Καιρου & πτήση για το Σάρμ Ελ Σέιχ. 
Άφιξη, συνάντηση με τον αντιπρόσωπο του γραφείου μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο &  διανυκτέρευση.   
5η ημέρα Σαρμ Ελ Σέιχ ελεύθερη μέρα - (Μονή Αγ. Αικατερίνης) : Πρωινό. Ελεύθερη μέρα, γεύμα, δείπνο &  διανυ-
κτέρευση. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ εκδρομή με γεύμα στη μονή της Αγ. Αικατερίνης  το  ορόσημο του Χριστιανισμού. Ξενάγηση 
από τους μοναχούς. Θα δούμε τα ψηφιδωτά,  θα προσκυνήσουμε τα λείψανα Της. 
 6η ημέρα Σαρμ Ελ Σέιχ ελεύθερη μέρα  - (κρουαζιέρα) : Πρωινό. Ελεύθερη μέρα, γεύμα,  δείπνο &  διανυκτέρευση. 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ μίνι  κρουαζιέρα στους κοραλλιογενείς υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας, κάνετε καταδύσεις ή κολυ-
μπήσετε με μάσκα & πέδιλα για να θαυμάσετε τον υπέροχο βυθό με τα κοράλλια & τα τροπικά ψάρια. Όσοι θέλετε 
να κάνετε κατάδυση πρέπει πριν την αναχώρηση του πλοίου να ενοικιάσετε τον  εξοπλισμό (χρειάζεται  να έχετε 
δίπλωμα). Για όσους θα προτιμήσουν το σνόρκελινγκ, μάσκα, πέδιλα & σνάκ δίνονται  δωρεάν στο πλοίο. 
 7η ημέρα Σαρμ Ελ Σέιχ ελεύθερη μέρα - (Δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων) : Πρωινό. Ελεύθερη μέρα, γεύμα, δείπνο &  
διανυκτέρευση. Σας προτείνουμε μαθήματα καταδύσεων από έμπειρους καθηγητές . Το απόγευμα δοκιμάσετε  
βόλτα με καμήλες ή ειδικά μηχανάκια στη μυστηριώδη έρημο. Κλείνουμε την μέρα με επίσκεψη / δείπνο σε σκηνές 
βεδουίνων, μοναδική εμπειρία. 
 8η ημέρα Σαρμ Ελ Σέιχ - Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για Αθήνα  
  
 
   
 Περιλαμβάνει : 

 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάϊρο – Σαρμ Ελ Σέιχ – Κάϊρο – Αθήνα.  
 03 Διαν/σεις στο Κάιρο με μπουφέ πρωινό σε ξεν/χείο 5 * δωμάτια με θέα Νείλο. 
 04 Διανυκτερεύσεις στο Σάρμ Ελ Σειχ σε ξεν/χείο 5 * All Inclusive. 
 Ξενάγηση Καϊρου &  Αλεξάνδρειας με γεύμα  &  Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό. 
 Εισιτήρια Αρχαιολογικών χώρων, Μουσείων. Μεταφορές με πολυτελή οχήματα. 
 Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Tour Operator & Τοπικό 

συνοδό του γραφείου. 
Δεν περιλαμβάνει :  
 Φόρους αεροδρομίων 260 €, Φιλοδωρήματα 32 € & προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά). 
 

8ήμερη Αεροπορική 
ΚΑΙΡΟ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ & 

ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ 
Αναχ. : καθημερινά. 

ΜΙΝ  4 άτομα 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 730 €  &  ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ = 930 € 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Ερυθρά Θάλασσα...ένας μαγικός, πολύχρωμος, κόσμος για ξεκούραση. 
Η έρημος μπαίνει & χάνεται μέσα στη θάλασσα. Το χρυσό της άμμου πνίγεται στο νερό, γίνεται γαλάζιο, τυρκουάζ      

Η θάλασσα της είναι γεμάτη χρώματα που αλλάζουν επηρεασμένα από τη πορεία ενός τεράστιου - «δυνατού» και 
σκληρού ήλιου, αυτόν της ερήμου. Την ώρα της Ανατολής έχει παλ αποχρώσεις, το μεσημέρι είναι απόλυτα μπλε & 
όταν ο ήλιος χάνεται πίσω από τα βουνά γίνεται πορτοκαλί &κόκκινο, ερυθρό. 
 
1η μέρα Αθήνα –  Χουργκαντα  :  Πτήση για το παραθεριστικό κέντρο της Ερυθράς Θάλασσας, Χουργκάντα, μέσω 
Καΐρου. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση. 
2η μέρα Χουργκαντα :  Ελεύθερη μέρα &  διανυκτέρευση. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Νησί του Παραδείσου. 
Απολαύστε  καταπληκτική υποθαλάσσια ζωή της Ερ. Θάλασσας,  χαλαρώστε στην αμμώδη παραλία του παραδεισεν-
ιου νησιού, του 1ου οικολογικού πάρκου της Αιγύπτου! Η κρουαζιέρα σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε κατάδυση, 
να δείτε τα πολύχρωμα κοράλλια & μοναδικής ομορφιάς ψάρια. ΓΕΥΜΑ, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.  
3η μέρα  Χουργκαντα : Ελεύθερη μέρα & διανυκτέρευση. Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Νησί Γκιφτούν. Ευκαιρία για 
καταδύσεις, μπάνια σε καταγάλανα νερά & ηλιοθεραπεία στην κάτασπρη, αμμώδη παραλία του νησιού.. Ακολουθεί 
γεύμα πάνω στο σκάφος. Το απόγευμα απολαύστε το ποτό σας επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο μας.   
4η μέρα  Χουργκαντα :   Ελεύθερη μέρα &  διανυκτέρευση. Προαιρετική Εκδρομή στο Λούξορ. Θα δούμε το Ναό του 
Καρνάκ με τον υπόστυλο χώρο με τις 134 κολώνες, το ιερό & τη θεία λίμνη. Ξενάγηση στην Δ. όχθη, την κοιλάδα των 
Βασιλέων. Πάνω από 60 τάφοι είναι εδώ, ανάμεσα τους  & του Τουτ Ανκ Αμόν. Θα  δούμε τον επιτάφιο ναό της 
Χατσεπτούτ 1ης βασίλισσας της Αιγύπτου, τους  κολοσσούς του Μέμνονα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
5η μέρα  Χουργκαντα :  Ελεύθερη μέρα &  διανυκτέρευση. Προαιρετικό Σαφάρι στην έρημο. Ζήστε μία μοναδική 
εμπειρία στην έρημο. Με τζιπ  4Χ4 θα διασχίσουμε τα βάθη της ερήμου, στα βουνά της Ερυθράς θάλασσας  κατάλη-
γοντας σε Βεδουίνικο χωριό. Περιήγηση, ελαφρύ γεύμα, καφέ, αραβικό τσάι & φολκλορικό σόου. Ξεν/χειο, διαν/ση. 
 6η μέρα  Χουργκαντα : Ελεύθερη μέρα & διανυκτέρευση. Προαιρετική επίσκεψη στην Μονή του Αγ. Παύλου (5ου 
αιώνα π.Χ.) &  Αγ. Αντωνίου κοντά στην πόλη Ζαπαφάρα. Η Ι. Μονή είναι ενεργός, ιδρύθηκε το 365π.Χ. Θα δούμε το 
σπήλαιο & η αρχαία εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
7η μέρα  Χουργκαντα :  Ελεύθερη μέρα & διανυκτέρευση. Βόλτα στην πόλη με επίσκεψη στο ‘’Μεγάλο Ενυδρείο”. 
Μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας στο μεγάλο εμπορικό κέντρο SENZO. Ξενοδοχείο & διανυκτέρευση 
 8η μέρα  Χουργκαντα – Αθήνα  : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για Αθήνα με στάση στο Κάιρο.   
 
 
 
 

Περιλαμβάνονται : 
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Χουργκαντα – Αθήνα. 
 07 διαν/σεις στην ΧΟΥΡΓΚΑΝΤΑ σε ξεν/χείο 5* All Inclusive . 
 Μεταφορά από & προς το αεροδρόμιο της ΧΟΥΡΓΚΑΝΤΑ.  
 Τοπικό συνοδό του γραφείου.  Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο 
 Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής  ευθύνης TOUR OPERATOR 

 

Δεν περιλαμβάνονται :                                          
 Φόροι αεροδρομίων 250 €,  Φιλοδωρήματα 15 € &  Τα προαιρετικά (Πληρωτέα τοπικά ).  

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

   
 

   
 

8ήμερη Αεροπορική ΧΟΥΡΓΚΑΝΤΑ 
Ερυθρά Θάλασσα 
Αναχωρήσεις : καθημερινά. 
Ελάχιστη συμμετοχή 4 άτομα. 

 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 480 €  &  ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ = 680 € 



 
 

   
1η ημέρα Αθήνα – Κάιρο : Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη των 1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της  Αιγύ-
πτου. Άφιξη, έλεγχος διαβατηρίων, συνάντηση με τον  αντιπρόσωπο μας, μεταφορά στο ξεν/χείο, τακτοποίηση & 
διαν/ση. Τον ελεύθερο χρόνο ως  την διαν/ση εκμεταλλευτείτε τον  κάνοντας μία 1η γνωριμία με το Κάιρο ΠΡΟΑΙ-
ΡΕΤΙΚΑ με 2ώρη κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο με φόντο το νυχτερινό Κάιρο. Απολαύσετε δείπνο με  σόου.    
 2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι : Η ξενάγηση ξεκινάει  με το 
Αιγ. Μουσείο από τα σημαντικότερα του κόσμου. Εδώ στεγάζονται Φαραωνικά αριστουργήματα χιλιάδων χρόνων & 
αμύθητης αξίας. Σειρά έχει ο ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου (12ος αιών μ.Χ) παραμένει ο  πλέον ιστορικούς τόπους προσ-
κυνήματος. Ακολουθούν οι επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που επ-
έζησε μέχρι τις μέρες μας! Σε κοντινό σημείο & μέσα στην νεκρο-πολη της Γκίζας η περίφημη Σφίγγα με βλέμμα  
στραμμένο στο σύγχρονο Κάιρο, αναπαριστά τον Φαραώ  Χεφρίνο με σώμα λιονταριού. Στάση σε εργαστήριο 
Παπύρου για να δούμε τον τρόπο κατασκευής τους. ΓΕΥΜΑ. Ακολουθεί  το μεγάλο τζαμί στην είσοδο του γεμάτου  
χρώματα γνήσιου παζαριού Χαλ Ελ Καλίλ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.   
 3η ημέρα Κάιρο - Αλεξάνδρεια – Κάιρο : Εκδρομή στο «Μαργαριτάρι της Μεσογείου»  την πόλη που ίδρυσε & έζησε 
ο Μ. Αλέξανδρος την Αλεξάνδρεια (242 χλμ από το Κάιρο). Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας την μετατροπή της  
ερήμου σε γόνιμες περιοχές με πολλές εκτάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που  ποτίζονται από τον Νείλο & υπόγεια. 
Περιήγηση, θα δούμε το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της  Αλεξ-
άνδρειας, το Ελλ. Πατριαρχείο &  παροικία, το Σπίτι που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο μεγάλος  μας ποι-
ητής Καβάφης, την  Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας,  μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα, τους  Κήπους  της 
Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του Βασιλιά Φαρούκ.   ΓΕΥΜΑ, επιστροφή στο Κάιρο, διανυκτέρευση  
 4η ημέρα Κάιρο – Ασουάν : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο &  πτήση για Ασουάν. Μεταφορά στο κρουαζιερο-
πλοιο, τακτοποίηση στις καμπίνες. Περιήγηση στο μικρό & μεγάλο φράγμα του Ασουάν (κατασκευής  1960), στα 
Αρχαία ορυχεία γρανίτη. Θα δούμε τον γνωστό ημιτελή οβελίσκο. ΓΕΥΜΑ. Βόλτα με φελούκες στο Νείλο, στη νήσο 
Κίτσενερ με τους μοναδικούς  Βοτανικούς κήπους, το μαυσωλείο Αγά Χαν. Δείπνο, διανυκτέρευση.  
 5η ημέρα Ασσουάν – Κομόμπο : Πρωινό, Πλεύση προς Κομόμπο. Άφιξη, ξενάγηση στο ναό του θεού κροκοδείλου, 
Σόμπεκ  Ελληνορωμαϊκής  περιόδου & μοναδικός καθώς είναι σύμπλεγμα 2 ναών, αφιερωμένων στους θεούς Σόμπεκ 
& Χαροέρις. Πλεύση για Ετφού, δείπνο & διανυκτέρευση στο πλοίο.  
6η ημέρα Ετφού - Έσνα - Λούξορ  : Άφιξη, ξενάγηση στον ναό του θεού Χόρους, τον θεό του Ουρανού που αναπα-
ρίστατο με ανθρώπινο σώμα & κεφάλι γερακιού. Χτίστηκε επι δυναστείας Πτολεμαίων, είναι ο 2ος μεγαλύτερος ναός 
της Αιγύπτου μετά του Καρνάκ. Πλεύση για Εσνα & Λούξορ. Γεύμα, δείπνο, διασκέδαση & διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 7η ημέρα Λούξορ – Χουργκάντα (Ερυθρά Θάλασσα)  : Άφιξη, ξενάγησή στο Λούξορ, αρχίζοντας από την Δ. όχθη. Θα 
δούμε τους κολοσσούς του Μέμνονα, τον 3όροφο ναό της Χατσεπσούτ,  στην Κοιλάδα των Βασιλέων θα δούμε τους 
πιο αξιόλογους τάφους από αυτούς που είναι διαθέσιμοι για το κοινό. Ολοκληρώνουμε  με τους επιβλητικούς ναούς 
Καρνάκ &  Λούξορ στην Ανατ. όχθη, Αναχώρηση οδικώς για Χουργκάντα, άφιξη, ξεν/χειο, δείπνο & διανυκτέρευση. 
8η ημέρα Xουργκάντα (Ερυθρά θάλασσα) : Ελεύθερη μέρα στο διάσημο θέρετρο. Πρωινό, γεύμα, δείπνο, διαν/ση. 
9η ημέρα Xουργκάντα (Ερυθρά θάλασσα) : Ελεύθερη μέρα…. Πρωινό, γεύμα, δείπνο & διανυκτέρευση. 
10η ημέρα Χουργκάντα – Κάϊρο – Αθήνα : Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο & πτήση για Αθήνα μέσω Καίρου.    

   
 

 
                                                                                                                                                                                                             
 

Περιλαμβάνει :  
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κάϊρο – Ασουάν & Χουργκάντα – Κάιρο – Αθήνα 
• Μεταφορές με πολυτελή οχήματα.   Ξενάγηση Κάιρο &  Αλεξάνδρεια με γεύμα.                         
• Εισιτήρια Αρχ.  χώρων, Μουσείων. Τοπικούς Αντιπροσώπους του γραφείου μας        
• 03  διαν/σεις στο Κάιρο με πρωινό μπουφέ σε ξεν/χείο 5* (δωμάτια με Θέα Νείλο).  
• 03  διαν/σεις σε κρουαζιερόπλοιο 5* με πλήρη διατροφή μπουφέ & διασκέδαση. 
• 03 διαν/σεις στην  Χουργκάντα σε ξενοδοχείο 5* με all inclusive. 
• Επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό σε ΟΛΟ το πρόγραμμα , (εκτός  Χουργκάντα). 
• Βίζα Εισόδου στην Αίγυπτο &  Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Tour Operator      

 Δεν περιλαμβάνει : 
• Φόρους αεροδρομίων 260€,  Φιλοδώρημα 40€ & τα προαιρετικά, (Πληρωτέα Τοπικά).   

10ήμερη Αεροπορική   ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΡΕΙΑ-   
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  ΝΕΙΛΟΥ  &  ΧΟΥΡΓΚΑΝΤΑ 
                 Αναχ : Τρίτη & Κυριακή  
                   Εκτός εορτών, ΜΙΝ 4 Άτομα 

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ = 1.140 €  &  ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ = 1.390 €           



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HOTEL SOFITEL EL GEZIRAH 

HOTEL  GRAND  NILE  TOWER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL  RAMSES  HILTON 

HOTEL  SHERATON 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  ΝΕΙΛΟΥ 

   ΛΟΥΞΟΡ 



 
 
 
 

                   
 

                   
 

  CLEOPATRA LUXURY RESORT 
            SHARM EL SHEIKH 

SULTAN GARDENS RESORT 
      SHARM EL SHEIKH 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

STEIGENBERGER 
    HURGHADA 

CONTINENTAL 
 HURGHADA 



 
 
 
 
 

   Σας ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο 
                   
                                 Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.  
 
      Στο  LARA  TRAVEL Θα βρείτε προτάσεις για 
 
 Οργανωμένες εκδρομές 
 Ατομικά – γαμήλια ταξίδια 
 Κρουαζιέρες 
 Ενοικιάσεις ιδιόκτητων πούλμαν 
 Αεροπορικά  -  Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια 
 Κρατήσεις ξενοδοχείων 
  

 
Ειδικές τιμές για συλλόγους – σωματεία. 

 

 
ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  20  –  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

Τηλ : 2105237128  &  2105237593 
www.laratravel.gr 
info@laratravel.gr 
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