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KÉNYELMES, PIHENTETŐ TENGERPARTI NYARALÁSSAL EGYBEKÖTÖTT TÖRTÉNELMI ÉS KULTURÁLIS KÖRUTAZÁS EGYIPTOMBAN
11 nap/10 éjszaka
(vagy +4 nap tengerparti nyaralás hosszabbítási
lehetőséggel 15 nap/14 éjszaka)
4*-os, medencés hotelekben
2 éjszaka Kairóban,
2 éjszaka Asszuánban,
3 éjszaka Luxorban,
3 éjszaka Hurghadán (hoszabbítás esetén +4 éjszaka)

A körutazás során varázslatos ókori műemlékek jelentős részét látogatjuk végig, a közismerteket és izgalmas kevésbé ismert helyeket
egyaránt. Ezek különleges, szakrális helyek,
tele az ősi világ misztériumaival.
Kairóban, megtekintjük a gízai piramisokat a
Nagy Szfinx-szel. Elutazunk Szakkarába a
Lépcsős piramishoz, és megnézzünk
Költségek:
1.) Repülőjegy költsége:

óbirodalmi masztabákat és Memphis-ben pedig II.
Ramszesz monumentális kőszobrát. Majd látogatást
teszünk a világhírű és egyedülálló Kairói Egyiptomi
Múzeumban, ahol többek között Tutankhamon sírjából előkerült kincsek sokaságát tekintjük meg, majd
a város legnagyobb mecsetébe látogatunk, illetve
Kairó középkori hatalmas erődjébe.
Asszuánban Philea-szigetén az Ízisz Templomot, Abu
Szimbelben II. Ramszesz unesco-védelett győzelmi
templomát és szeretett felesége tiszteletére emelt
Nefertari Templomot nézzük meg, majd hajókázunk
a Níluson és sétát teszünk a gyönyörű virágokkal és
egzotikus fákkal teleültetett Botanikus-kertben.
Luxor felé menet megállunk Kom Omboban Szobek,
a krokodilisten templománál, és a csodálatos
ptolemaiosz kori Hórusz Templomban Edfuban.
Luxorban az ősi Théba nyugati partján a méltán hí-




105-115.000,- Ft, ami attól függ, hogy 11 vagy 15
napra utazik.
Ez az összeg tartalmazza a repülőjegyeket a BudapestHurghada és Hurghada-Budapest útvonalon, a reptéri
illetékkel együtt.
Fizetendő: júliusban

2.) Baleset és poggyász utazási biztosítás:






~10.000,- Ft a 11 napos útra… (köthető egyénileg

a kinti utazási iroda szervezési költségeit,
A hotelek költségeit svédasztalos reggelivel és vacsorával. (egyágyas szoba esetén + 120 USD felár) Mindegyik
hotel rendelkezik medencével.
a teljes szállítási költséget, beleértve a reptéri transzfereket is,
a repülőjegy költségét Kairó és Asszuán között,
az összes műemlék belépődíját (kivéve a fakultatív lehetőségek és a fakultatív programok költségét)
a helyi angol nyelvű vezető és a sofőr teljes költségeit
borravalókkal együtt.

vagy kérésre intézzük a biztosítást is)

A költség nem tartalmazza:

3.) A 11 napos körutazás (egyiptomi) költsége:



910 USD / fő (kétágyas szobában)
Ez a költség tartalmazza:


a vízum díját,

a fakultatív belépőjegyek költségeit (mint például: Nagy
Piramis külön belépőjegye, Napbárka múzeuma,
Tuthankamon sírja, I. Sethi sírja) és

a fakultatív programok költségét (pl: érdeklődés esetén
a luxori fény és hangjáték belépődíját, a hurghadai hajókirándulás/a snorkeling /delfin-simogatás költségét)
Fizetendő: legkésőbb szeptemberben.

res Memnon kolosszusokkal, kezdjük a napot, majd a Királyok Völgyében a nagy királyok nyughelyeivel, Hatsepszut királynő
templomát, a Medinet Habu-i palotatemplommal folytatjuk és a nap végén a
Ramesszeumban nézzük végig a naplementét.
Théba keleti partján a Karnak-i
templomegyütest és a luxori Amon Templomot tekintjük meg.
A történelmi körutazást a legősibb szakrális
város Abydos templomaival, illetve
Denderában Hathor istennő női gyógyitásra
és csillagászatra szakosodott egyedülálló
díszítésű templomaival zárjuk. Az ősi Egyiptom részletes tanulmányozása után következik a tengerparti pihenés, Hurghadában a
Vörös-tenger partján.

És ha a tengerparton szeretne még pár nap hoszszabbítást:
4.) A +4 nap tengerparti nyaralás hosszabbítás
költsége:

170 USD/ fő (kétágyas szobában)
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