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EGYIPTOM KÖRUTAZÁS – 2023 ősz 
Történelmi körutazás 
2023. szeptember 4-15. 

12 nap/ 11 éjszaka 
Az utazásunk során a piramisok, múzeumok, templomok, mecsetek, katakombák, masztabák, 
királysírok sokaságát nézzük meg.  
 
Utazás repülővel, és a helyszínen légkondicionált minibuszban. A körutazás során négycsillagos, 
kényelmes, medencés hotelben szállunk meg svédasztalos félpanziós ellátással. A csoporttal magyar 
nyelvű idegenvezető és angol nyelven beszélő, képzett egyiptológus utazik helyi vezetőként.  
 

2023. szeptember 4-től (hétfő) – 2023. szeptember 15-ig (péntek)  
 

1. fotó: Kerttel rendelkező, kényelmes hotelünk Kairóban. 

 
 
1. nap /szeptember 4. hétfő / BUD-VIE-CAI - Elutazás Egyiptomba  
Az Austrian Airlines menetrendszerinti járatával késődélután utazunk el Budapestről, és a korahajnali órákban 
érkezünk meg Egyiptom fővárosába, Kairóba. A repülőtéren minibusz vár bennünket, amit az egyiptomi utazási 
iroda biztosít számunkra egész utazásunk során, a zavartalan ottlétünk érdekében. A repülőtérről a Giza 
kerületben elhelyezkedő kerttel rendelkező szállodánkba érkezünk, ahol a korai becsekkolás után a kényelmes 
szobáink és egy kellemes pihenés vár bennünket.  
 
2. nap /szeptember 5. kedd /Gizai piramiskörzet 
Mivel korahajnalban érkezünk meg Kairóba, így az első fél napunkat pihenéssel töltjük. Későn kelünk és 
kellemesen megreggelizünk, majd akár csobbanhatunk a medencében is. Majd koradélután történelmi 
körutazásunkat a Gizai-fennsíkon kezdjük, ahol Kairó méltán híres „ékköveit”, a gízai piramisokat fogjuk 
megtekinteni. Nem csak kívülről, hanem belülről is megnézzük Kheopsz fáraó Nagy Piramisát, sőt meditálunk is 
egy kicsit a Királycsarnokban. Ez az építmény egyedülálló… nincs még egy ilyen épület a világon, mely ennyi 
titkok rejtene, mint ez a piramis. Már az ókortól kezdve csodálatot ébreszt mindenkiben, aki van olyan 
szerencsés és a saját szemével láthatja. A piramiskörzetben kívülről megtekintjük Khefrén és Mükerinosz 
fáraók piramisait is. (Ismétlő utasoknak van lehetőség a Nagy Piramis helyett a Khefrén piramis belsejét 
megtekinteni.) Lesz mód és lehetőség sétálni és nézelődni a piramiskörzetben, mert körülbelül 3,5-4 órát 
tartózkodunk a régészeti területen. Majd felmegyünk a panoráma pontra fotózni. Végül a Szfinx 
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Völgytemploma és a Nagy Szfinx koronázza meg a gízai fennsíkon tett látogatásunkat. Majd betérünk egy 
parfümüzletbe, ahol a hölgyek nagy örömére teljesen természetes eljárással virágokból sajtolt parfümolajokkal, 
gyógynövényolajokkal ismerkedhetünk, melyekből természetesen vásárolni is lehet. Vásárlás után irány a 
hotelünk, ahol finom vacsorával várnak bennünket. 
 
3. nap /szeptember 6. szerda/ GRAND MÚZEUM 
Reggeli után a Grand Múzeumba látogatunk, ahol az egész napot a hatalmas múzeum felfedezésével töltjük. A 
múzeumlátogatás után a textileshez látogatunk, ahol a pólóktól, hálóruhákig, az ágyneműtől, a díszpárnáktól, 
az ágytakaróig, minden textiláru megtalálható. Ne feledjük az egyiptomi pamut világhírű minőségű. Vásárlás 
után irány a hotel, ahol vár minket a pihenés és a finom vacsora. 
(Amennyiben a Grand Múzeum még nem lenne nyitva utazásunk idején, alternatív programként ezen a napon a 
Kairói Régészeti Múzeumot és az Egyiptomi Civilizációs Múzeumot fogjuk megtekinteni, ahol a királymúmiákat 
is megnézhetjük.)  
 
4. nap /szeptember 7. csütörtök/ Memphis és Szakkara  
Kairói városnéző utazásunkat Memphiszben kezdjük. Memphisz volt az Óbirodalom idején az ország fővárosa, 
de a ké-sőbbi korokban is fontos szerepet jutott a városnak. A XVIII-XIX. dinasztia idejéből származó szobrok 
díszítik az Open Air kiállítást, melyek közül a legnagyobb és legszebb II. Ramszesz méltán híres fekvő szobra. 
Majd szakkarai nekropoliszba utazunk, ahol az Óbirodalom igazi különlegességével, Dzsószer fáraó Lépcsős 
piramisával folytatjuk felfedezőutunkat. A Lépcsős Piramist tartják az első, így a legrégebbi piramisnak. 
Dzsószer fáraó különleges síremlékét nem csak kívülről, hanem belülről is megszemlélhetjük, ahogy 
Szakkarában több piramist is megtekintünk: Teti és Unisz fáraók piramisai méltán híresek a sírkamrák falaira 
felvésett varászigékről és túlvilági útmutatószövegekről, amiket szintén lesz szerencsénk megnézni. A szakkarai 
nekropolisz méltó ékkövei a nemesi masztabasírok. Ezek a sírok faldíszítései mondhatni „ablakok” az ókori 
világra és annak mindennapjaira, szokásaira és élővilágára. Ti és Kagemni masztabasírjait látogatjuk meg. És ha 
már Szakkarában járunk, fakultatív lehetőség lesz megtekinteni a Szerápeumot, a hatalmas bikaszarkofágokkal, 
melyek nagy titkok őrzői. (Belépőjegy ára: 150 EGP).  
 

 
 
5. nap /szeptember 8. péntek / Kairó óváros  
Reggeli után Kairó óvárosába utazunk. Elsőként a Kopt-negyed keresztény templomait nézzük meg, majd 
Szaladdin erődje, a Citadella lesz a következő műemlékünk. Az erőd ékessége a Mohamed Ali-mecset és a 
Nassir Mohamed mecset következik. Sétálunk egy kicsit az erődben, a Panoráma Pontról pedig Kairóról 
készíthetünk izgalmas látképeket. Majd látogatást teszünk a híres Kairói Régészeti Múzeumba, ahol az ókori 
Egyiptom műkincseinek sokaságát tekinthetjük meg. Lenyűgöző a kiállított tárgyak sokaságában és 
sokféleségében gyönyörködhetünk. Egyiptom alapítástól kezdődő „időutazást” teszünk ennek a csodálatos 
birodalomnak a mű-emlékei között, köztük a világ legismertebb és legjobban csodált fáraókincsekkel. 
Tutankhamun fáraó sírjában talált használati tárgyak, bútorok, szobrok, ékszerek, harci szekerek és a fáraó 
méltán híres szarkofágjai és arany maszkja dicsőítik még ma is az ókori mesteremberek tehetségét. A kb. 1,5 
órás tárlatvezetés után szabad nézelődésre és fotózásra lesz lehetőség. A múzeum megújult ajándékboltjában 
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is érdemes kicsit időzni, avagy enni egy mangófagyit a kerti vendéglőben. A múzeumban több órát 
tartózkodunk, hogy mindenki kedvére nézelődhessen és fotózhasson. (Amennyiben a Grand Múzeum zárva 
tartása miatt előző napi programunkban megtekintettük volna a Régészeti Múzeumot, akkor ezen a napon 
kiegészül a napi programunk más látnivalóval...) Késődélután érünk vissza a hotelünkbe. 
 
6. nap /szeptember 9. szombat / utazás Asszuánba  
Késődélelőtt érkezünk a reptérre és elutazunk Asszuánba. A koradélutáni órákban érkezünk meg a városba, 
majd a nap további részét pihenéssel, akár a hotel napozóágyain és a medence partján, akár elvonulva szobáink 
kellemes hűvösébe. A pihenés jól fog esni, mert másnap a programunkat korán kezdjük. Hotelünk közvetlenül a 
Nílus partján áll, este finom vacsorával várnak bennünket.  
 

 
 
7. nap /szeptember 10. vasárnap/ kirándulás Abu Simbel-be  
Nagyon korán reggel elindulunk és a sivatagon keresztül Abu Simbel-be. Délelőtti órákban megtekintjük Nagy 
Ramszesz déli határra épített monumentális emlékművét, a világcsodának minősített Győzelmi Templomát, 
valamint szépséges felesé-gének Nefertarinak templomát a Nasszer-tó partján. A templom különlegessége, 
hogy a Nagy-gát építésekor szükségesség vált, a templom áthelyezése. 1963-68 között összefogott a világ, hogy 
hatalmas munkával megóvják ezt a csodálatos műemléket. Az UNESCO-védett templom a 20 méteres 
Ramszesz-szobrokkal méltán a legismertebb templomok egyike Egyiptomban. Ezt követően Asszuánba 
visszaérkezve motoros csónakra szállunk és áthajózunk a Philae-szigeten elhelyezkedő Ízisz Templomba. A 
helyszín különlegessége, hogy ezt a templomot szintén áthelyezték a Nagy-gát miatti vízemelkedés miatt. Ízisz 
istennő egyike a legfontosabb egyiptomi isteneknek, így temploma tökéletesen tükrözi az istennő vallási 
szerepét. Még a római korban is aktívan működő templom volt. Az istennő gyönyörűséges temploma igazi 
spirituális helyszín. Vacsoránkat egy núbiai helyi étteremben költjük el, ahol kipóbálhatjuk az igazi egyiptomi 
ételeket. Vacsora után, szabad programként sétálhatunk a Nílus-parton és irány az asszuáni bazár, ahol 
fűszereket, gyümölcsöket, ajándéktárgyakat vásárolhatunk.  
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8. nap /szeptember 11. hétfő/ Istenségek és templomok napja…  
Reggeli után megkezdjük zarándoklatunkat az ősi templomok világába útban Luxor felé. Reggeli után elindulunk 
és meg-tekintjük Hatsepszut királynő 1000 tonnás befejezetlen obeliszkjét az asszuáni gránitbányában. Majd 
templomlátogató utunkat Kom Ombó-ban folytatjuk, ahol Szobek isten templomát és a templomhoz tartozó 
múzeumot fogjuk megtekinteni. A templom ugyan töredékesen maradt fenn, de meglévő falai igazi 
különlegességeket őriztek meg számunkra. Mint például az orvosi eszközök leirata és az egyiptomi naptár. Itt 
látható az egyik legszebb Szekhmet-ábrázolás is. A Kom Ombo Múzeum különlegességei a 6-7 m hosszú 
krokodilmúmiák. A templomterület különleges núbiai hangulatú kávézójában felfrissülünk az itt kapható ízletes 
gyümölcsjuice-okkal, kávéval, teákkal, majd folytatjuk utunkat Edfu irányába. Edfu Hórusz isten csodálatosan 
épen maradt templomáról híres. Az egyiptomi mitológia egyik legfontosabb istene Hórusz. A templom falai 
igazán érdekes mitológiai történeteket mesélnek el Hórusz és Széth isten harcairól. Koraesti órákban érkezünk 
meg Luxorba. Vacsora után lehetőség lesz sétálni a Nílus parton, elmegyünk egy ékszerészműhelybe, ahol 
vásárolni tudunk, majd lehet kávézni/teázni a luxori bazárban.  
 

 
 
9. nap /szeptember 12. kedd / Luxor Nyugati parti műemlékek  
Ez a nap a thébai nekropolisz felfedezéséről szól. Reggeli után átkelünk a Níluson és a folyó nyugati partján 
elhelyezkedő műemléksokaságból megtekintünk jópárat. A Memnon kolosszusokkal kezdünk, majd 
továbbmegyünk a Királyok Völgyébe, ahol az Újbirodalom nagy királyainak sírjai találhatók, melyekből 
megtekintünk három csodaszép királysírt. Fakutatív lehetőségként mód lesz több sír megtekintésére is 
különjegyekkel. (Tutankhamon sírja: 250 EGP, I. Széthi sírja: 1000 EGP, V.-VI. Ramszesz sírja: 100 EGP, IX. 
Ramszesz sírja: 250 EGP) Majd Hatsepszut királynő Halotti Temploma következik Deir Bahary-ban. Egy gyors 
felfrissülés után Deir el Medineh-ben a Munkások Völgyébe megyünk, megtekintjük városkájuk romjait és 
lenyűgöző falfestményekkel díszített sírjaikat, valamint látogatást teszünk egy kis Hathor templomban. Végül 
pedig II. Ramszesz halotti temploma a Ramesszeum következik. A nap kellemes lezárására hideg sör és üdítő 
vár bennünket a közeli kávézóban. Vacsora az Afrika Étteremben a nyugati part híres éttermében. 
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10. nap /szeptember 13. szerda / Egésznapos kirándulás Abydos-ba és Denderába  
Ezen a napon két különleges és rendkívül jó állapotban lévő templomot nézünk meg. Ellátogatunk a legősibb 
városba, a szent helyként tisztelt Abydosba, ahol I. Séthi – II. Ramszesz csodálatosan restaurált templomát 
nézzük meg, ahol megtalálható az abydosi királylista, mely az ókori Egyiptom uralkodóit ismerteti, valamint a 
Däniken által híressé tett tank/helikopter/űrhajó-felirat, valamint az ősi Ozirion romjai, ahol az élet virága 
díszítés található. Egy kellemes könnyű ebéd után tovább indulunk Denderába, Hathor istennő egyedi stílusban 
dekorált, a női energiákra, a gyógyításra és csillagászatra „szakosodott” szakrális templomába. A templom 
lápiszkék-türkiszkék színben pompázó díszítései felejthetetlenek. A templom felső szintjén található az egyik 
szentélyben a híres Denderai Zodiákus, a naptárkő/csillagászati térkép, mely különlegessége, hogy bemutatja  
csillagjegyeket, illetve ebben a templomban található a szintén híres „villanykörte” ábrázolás is. Koraeste 
érkezünk vissza Luxorba.  
 
11. nap /szeptember 14. csütörtök / Luxor Keleti parti műemlékek  
Ezen a napon Luxor keleti partján töltjük és Luxor különleges templomait tekintjük meg a Karnak-i 
Templomegyüttest, az Ámon istennek szentelt Luxor Templomot valamint a templomok közötti Szfinx Road-ot 
nézzük meg. Reggeli után először a Karnak Templomba megyünk. A hatalmas területen elhelyezkedő 
templomegyüttest kb. 4 óra alatt, kényelmesen megnézzük a templomegyüttes több templomát és szentélyeit 
és sétálunk kicsit a Szfinxekkel díszített sugár-úton. (fakultatív lehetőségként, aki szeretne átsétálhat Karnakból 
a Luxor templomba, végig járva ősi szakrális utat. Luxor Templom megtekintése után, a koradélutáni órákban 
visszatérünk a hotelbe sziesztázni egy kicsit, (Fakultatív programként az érdeklődők ellátogathatnak a Luxor 
Múzeumba délután, belépőjegy ára: 140 EGP). Vacsora után szabad program, vagy fakultatív programként 
választható a Fény- és Hangjáték Show megtekintése a Karnak Templomban, a belépőjegy ára: 25 USD)  
 

 
 
12. nap /szeptember 15. péntek/ Irány Budapest  
Korareggel irány a Luxori Reptér és az EgyptAir menetrendszerinti járatával Kaira utazunk, majd később 
átszállással hazarepülünk Budapestre, ahová az esti órákban érkezünk meg.  
 
 
 

A történelmi körutazás költsége:  
 

1.) Előleg:  Repülőjegyek költsége 
~ 130.000,- Ft/fő (ez a költség BUD--VIE-CAI / CAI-VIE-BUD útvonalakon az Austrian Airlines 
járataival)  + ~45.000,- Ft/fő (CAI-ASW/ LXR-CAI) útvonalon az Egyptair menetrendszerinti 
járatával Egyiptomon belül)  
(előlegként utalással fizetendő: ~2023. április végéig.) Ahogy biztonsággal megvan az induló 
minimum 6 fő jelentkező létszám, utána a repülőjegyeket, a lehető leghamarabb szükséges 
megvásárolnunk. Az utazó névére kiállított repülőjegyet a vásárlás után azonnal megküldjük.  
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2.) Egyiptomi körutazás hátralékköltsége:  
1600 USD / fő kétágyas szobában (egyágyas felár: 230 USD) (6-7 fős csoport esetén)….  
(1525 USD/fő kétágyas szobában… 8-10 fős csoport esetén)   
Ez összeg hátralékként fizetendő USD valutában, készpénzben: 2023. augusztus 25-ig).  
 

Ez a költség az alábbiakat tartalmazza:  
- a szállás költségét négycsillagos, medencés hotelben (a korai becsekkolással 5 éjszaka 
Kairóban/2 éjszaka Asszuánban/4 éjszaka Luxorban)  
- félpanziós bőséges ellátással (reggeli/vacsora) 
- az Egyiptomon belül történő transzfereket légkondicionált minibuszban,  
- a reptéri transzfereket (Kairóban, Asszuánban, Luxorban), 
- a helyi turisztikai adókat, 
- a sofőr és a helyi vezető és a magyar idegenvezető költségét, 
- az összes látnivaló belépőjegyeinek költségét (a programban megjelölt fakultatív helyszínek 
kivételével)  
- a napi borravalókat, 
- és az egyiptomi vízum költségét. 
 

Fenti költségek NEM tartalmazzák:  
- BBP-biztosítás (Baleset/Betegség/Poggyász biztosítás az adott időszakra) (kb. ~10.000,- Ft/fő)  
- a napi ásványvíz és az esetleges napközbeni kávé, tea, üdítő költségét  

 
***** 

 

Repülőjegyünket az Austrian Airlines-től vásároljuk. Egyiptomi egyedi programunk zavartalan 
lebonyolításában a TEMO Tours Travel Agency munkatársai vannak a segítségünkre.  
 
A csoporttal magyar nyelvű idegenvezető utazik, és helyi vezetőként pedig egy képzett 
egyiptológus (a Kairói Múzeum munkatársa) lesz a segítségünkre végig az utazásunk során. 
 
 

Fedezze fel Ön is ezeket a varázslatos helyszíneket! 
Csatlakozzon csapatunkhoz, örömmel várjuk. 
 

Egyiptomba utazás jelenlegi feltételei, melyről az utazónak kell gondoskodnia:  
 
- legalább 2024. márciusáig érvényes útlevél,  
- Az utazás időszakára érvényes utazási baleset/betegség/poggyász biztosítás 
 
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:  
 

Kósa Ildikó idegenvezetőnél 
email: info.egyptforever@gmail.com  
telefon: +36 30 224 046  
http://www.egyptforever.hu  
http://www.facebook.com/egyptforevertour/ 


