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Egyiptom
utazás a modern arab világgal fűszerezett az ókori Egyiptomba
Kairó, Luxor és hajózás a Níluson

2023. március14-21.


1. nap: Indulás Budapestről 12.00-kor, majd érkezés 16.00-kor Kairóba az Egyptair menetrend szerinti járatával. A vízum ügyintézés a Kairói repülőtéren, majd transzfer a szállodába.
2. nap: Egész napos városnézés Kairóban, melyben benne vannak a Gízai Piramisok, a Gízai Szfinx és az Egyiptomi Múzeum.
3. nap: Egész napos városnézés Kairóban, melyben szerepel sok más mellett a Szakkari Lépcsős Piramis, a fellegvár, az Öreg Bazár, majd egy kis szabadprogram.
4. nap: Kora reggel, 06.00-kor repülővel utazás Asszuánba. Érkezés 07.00-kor, majd látogatás az Asszuáni gáthoz, Philae-templomhoz és a Befejezetlen Obeliszkhez. Beszállás a nílusi hajónba, ami 12.00-kor indul, s amiből három napig csodálhatjuk a Nílus menti tájat.
5. nap: Kom Omboba: látogatás két istenség, Szobek és Hórusz tiszteletére emelt templomba.
6. nap: Adfu: utazás Hórusz templomhoz, mely a karnaki után a második legnagyobb megmaradt ősi egyiptomi templom.
7. nap: Luxor: kiszállás a hajóból, s egész nap a város nevezetességeit járjuk végig, többek között a Királyok Völgyét, Hatsepszut-templomát, a karnaki templomot.
8. nap: Transzfer a luxori repülőtérre, majd hazautazás 09.00-kor az Egyptair menetrendszerinti járatával, kairói átszállással. Érkezés Budapestre 20.00-kor.
Utazás: Egyptair menetrend szerinti járataival, nílusi luxushajóval, légkondicionált autóbusszal
Étkezés: Kairóban és Luxorban félpanzió a hotelban, a hajón teljes ellátás - italok nélkül, ebéd a kairói és a luxori programok alatt.
Szállás: 2 fő/szoba elhelyezéssel - Kairóban 3, Luxorban 1 éjszaka 4*-os hotelban, 5*-os nílusi hajón 3 éjszaka standard típusú kabinjaiban
Ár: 629.000 Ft/fő (az első 19 utas részére), amely tartalmazza a repülőjegyeket, a szállást és ellátást a fentiek szerint, a magyar nyelvű asszisztenciát, az egyiptomi transzfereket, a leírás szerinti programok belépőjegyét, a magyar nyelvű idegenvezetést és helyi adókat és illetékeket.
1 ágyas felár: 76.500 Ft
Az ár nem tartalmazza magyarországi transzfereket, az italfogyasztást, a vízumot (25 USD/fő - a kairói reptéren intézzük), a borravalót, az útlemondási biztosítást és az utasbiztosítást.
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell megfelelő érvényes utasbiztosítással, 
melyet irodánknál meg lehet kötni!


A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:				
Dr. Kopári László sk.
Pécs, 2022. október 3.

