
 

 

 
 
 
 

 

 

4ήμερη Αεροπορική εκδρομή στο Κάιρο        
Απολαύστε ένα πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα στην Αίγυπτο ακόμα και με 4 

άτομα με επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό και Ξενοδοχεία μόνο 5*  
 
*Η τιμή είναι τελική (με φόρους και βίζα) & υπολογισμένη για ελάχιστη συμμετοχή 4 
ατόμων ανά αναχώρηση. 

 

1η ημέρα Αθήνα - Κάιρο 
Πτήση για το Kάιρο ή Αλ Καχίρα, την πόλη των 1000 μιναρέδων & πρωτεύουσα της Αιγύπτου. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο του Καιρου, 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 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μία 
κρουαζιέρα 2ώρη Σε πλωτό εστιατόριο (ποταμόπλοιο) με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο 
Κάιρο, όπου θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα εντυπωσιακό φολκλορικό σόου και 
κάνοντας την πρώτη γνωριμία με το Καιρο. 
 
2η ημέρα Χριστιανικό & Ισλαμικό Κάιρο - Μουσείο - Πυραμίδες - Σφίγγα - Ελ Καλίλι 
Ολοήμερη ξενάγηση στην 2η πόλη σε Μέγεθος της Αφρικής. Θα δούμε το Αιγυπτιακό Μουσείο που 
συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων της υφηλίου. Εύκολα μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται 
για ένα από τα πλουσιότερα μουσεία από πλευράς εκθεμάτων καθώς φιλοξενεί μερικά από τα 
σπουδαιότερα ευρήματα της φαραωνικής Αιγύπτου & μια σειρά ανεκτίμητων θησαυρών Αιγύπτιων 
βασιλιάδων. Χτίστηκε το 1900.  
Τον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου ο οποίος χρονολογείται από τον 12ο αιώνα μ.Χ & παραμένει ένας από τους 
πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος, τις επιβλητικές Πυραμίδες, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, 
το κολοσσιαίο άγαλμα της Σφίγγας με σώμα λιονταριού & το πρόσωπο του Φαραώ Χεφρίνου. Γεύμα σε 
επιλεγμένο τοπικό εστιατόριο.  
Επίσκεψη στο εργαστήριο Παπύρων όπου μαθαίνουμε τον τρόπο κατασκευής τους. Σειρά έχει το μεγάλο 
τζαμί στην είσοδο του πολύβουου, αυθεντικού ανατολίτικου παζαριού γεμάτο χρώματα Χαλ Ελ Καλίλι, 
γνωστό για τα αμέτρητα είδη λαϊκής τέχνης. Ελεύθερος χρόνος για να το δείτε – ψωνίσετε & επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.  
 



 

 

 
 
 
3η ημέρα Κάιρο – ελεύθερη ημέρα  
Σήμερα η ημέρα είναι ελεύθερη να απολαύσετε το Κάιρο ή να ακολουθήσετε μια από τις κάτωθι προτάσεις. 
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο ‘’ το μαργαριτάρι της Μεσογείου’’ την Αλεξάνδρεια, την πόλη που 
ίδρυσε & έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε απόσταση 242χλμ από το Κάιρο. Η διαδρομή εκπλήσσει βλέποντας 
την μετατροπή της ερήμου σε γόνιμες περιοχές με απέραντες εκτάσεις από ελαιώνες, κηπευτικά που 
ποτίζονται από νερά του Νείλου, αλλά και υπόγεια. Θα δούμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το 
κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου της Αλεξάνδρειας, το Ελληνικό Πατριαρχείο, την Ελληνική 
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 
πανέμορφους Κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου Βασιλιά της 
Αιγύπτου Φαρούκ. Γεύμα σε τοπικό επιλεγμένο εστιατόριο με θέα την θάλασσα. 
ή 
Προαιρετική εκδρομή ΜΕΜΦΙΔΑ – ΣΑΚΚΑΡΑ, επίσκεψη στην αρχαία πρωτεύουσα της Αιγύπτου Μέμφιδα, 
όπου θα θαυμάσουμε τον κολοσσό του Ραμσή ΙΙ. Συνεχίζουμε με την νεκρόπολη της Σακκάρα, 42 χλμ από 
το κέντρο του Καΐρου. Η νεκρόπολη της Σακκάρα είναι γνωστή για την πρώτη 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 μάθουμε πως 
κατασκευάζονται μεταξωτά – μάλλινα χαλιά. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.  
ή 
Επίσκεψη στο περίφημο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, το οποίο φιλοξενεί μια συλλογή 
περίπου 50.000 εκθεμάτων - είναι το πρώτο μουσείο στον αραβικό κόσμο που επικεντρώνεται στον 
αιγυπτιακό πολιτισμό από τα προϊστορικά χρόνια έως σήμερα. 
Επιστροφή στο Κάιρο, διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
  
4η ημέρα Κάιρο - Αθήνα 
Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Καΐρου & πτήση για την επιστροφή μας στην Αθήνα. 
  

Διαμονή στα ξενοδοχεία TOLIP EL GALAA 5* ή CAIRO PYRAMIDS 5* 
τιμή ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο = 680€ 
Επιβάρυνση Μονόκλινου 120€ 
 
Διαμονή στα ξενοδοχεία SAFIR 5* ή  PYRAMISA SUITES HOTEL & CASINO 5* 
τιμή ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο = 700€ 
Επιβάρυνση Μονόκλινου 130€ 
 
Διαμονή στα ξενοδοχεία GRAND NILE TOWER 5* ή RAMSES HILTON 5* (δωμάτια με θέα Νείλο) 
τιμή ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο = 730€ 
Επιβάρυνση Μονόκλινου 150€ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Περιλαμβάνει  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα με Egypt Air ή με Aegean 

• Φόρους αεροδρομίων 

• Μεταφορές με πολυτελή οχήματα στην Αίγυπτο  

• Τρεις διαν/σεις στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5*  επιλογής σας 

• Τρία πρωινά σε μπουφέ στο ξενοδοχείο & ένα γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο 

• Επίσημο Ελληνόφωνο Ξεναγό, τοπικό συνοδό του γραφείου μας 

• Εισιτήρια Μουσείων & Αρχαιολογικών χώρων 

• Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο 
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

• Ταξιδιωτική Ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες 
αποσκευών, covid-19 (έως 70 ετών) 

 
Δεν περιλαμβάνει : 

• Φιλοδωρήματα 20€ ανά άτομο & προαιρετικά, πληρωτέα τοπικά 
 
Προτεινόμενες πτήσεις 
Αθήνα – Κάιρο 17.00 – 17.50 
Κάιρο – Αθήνα 10.30 – 13.35 
 
 
*Η εκδρομή αναχωρεί καθημερινά με ελάχιστο αριθμό 4 ατόμων και η τιμή ισχύει έως 30/04/23, εκτός 
εορτών* 

 
 
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 

πραγματοποιηθούν.  
 
 

 


