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9 Ημζρες Κάιρο – Αλεξάνδρεια – Κρουαηιζρα Νείλου 

με Άμπουίμπελ 
Η πρωτεφουςα τθσ Αιγφπτου, αλλά και του αρχαίου πολιτιςμοφ τθσ Μεςοποταμίασ. 
Ζνα ταξίδι ςτθ γθ των Φαραϊ και του Ιεροφ Νείλου, 8 Ημζρεσ Κάιρο Αλεξάνδρεια 
Κρουαηιζρα Νείλου. Ξεναγθκείτε ςτισ Πυραμίδεσ, ςτο αρχαιολογικό μουςείο και 
ςτθν παλιά πόλθ με τισ παραδοςιακζσ αγορζσ. Η μονοιμερθ εκδρομι ςτθν 
νοςταλγικι πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ, που τόςο αγάπθςαν οι Ζλλθνεσ είναι από τα πιο 
όμορφα ςθμεία του ταξιδιοφ. Επζκταςθ του ταξιδιοφ ςτθν νότια πλευρά τθσ 
Αιγφπτου, ςτθν κοιλάδα των Βαςιλζων, μζςα από μια πανζμορφθ κρουαηιζρα του 
Νείλου. 

1θ Ημζρα ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΡΟ 

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο “Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ” ςτα πάτα. ασ 
καλωςορίηουμε ςτθ νζα περιπζτεια που μόλισ ξεκινά. Επιβιβαηόμαςτε για πτιςθ για 
το Κάιρο ςτθν Αίγυπτο (κατά τθν διάρκεια τθσ πτιςθσ κα προςφερκεί ηεςτό γεφμα). 
Άφιξθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο ςασ. Ελεφκεροσ χρόνοσ και 
διανυκτζρευςθ. Εναλλακτικά ςασ προτείνουμε να δοκιμάςετε τθ βραδινι 
προαιρετικι κρουαηιζρα ςτο Νείλο με δείπνο και παραδοςιακό χορό τθσ κοιλιάσ. 

2θ Ημζρα ΚΑΙΡΟ 

Απολαμβάνουμε το πρωινό μασ και ξεκινάμε για τθν ολοιμερθ ξενάγθςθ ςτο Κάιρο 
τθν πρωτεφουςα τθσ Αιγφπτου. Η ξενάγθςθ μασ κα ξεκινιςει με το αρχαιολογικό 
μουςείο του Καΐρου. υνεχίηουμε με τισ επιβλθτικζσ Πυραμίδεσ τθσ Γκίηασ, ζνα από 
τα επτά καφματα του κόςμου, κακϊσ και τθ φίγγα. τάςθ ςτα εργαςτιρια 
παπφρου και αρωμάτων και γεφμα ςε εςτιατόριο του Καΐρου. Ολοκλθρϊνουμε τθ 
ςθμερινι μασ περιιγθςθ με το πολφβουο παηάρι του Χαν Ελ Χαλίλ. Τπόλοιπο τθσ 
θμζρασ ελεφκερο.  Επιςτρζφουμε ςτο ξενοδοχείο μασ για διανυκτζρευςθ. 

3θ Ημζρα ΚΑΙΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΚΑΙΡΟ 

Αφοφ πάρουμε ζνα καλό πρωινό ετοιμαηόμαςτε για μία ολοιμερθ εκδρομι ςτθν 
Αλεξάνδρεια, ςτθ πόλθ που ίδρυςε και ζηθςε ο Μζγασ Αλζξανδροσ. Θα δοφμε το 
Ελλθνικό Πατριαρχείο, τθν Ελλθνιςτικι παροικία και το μνθμείο του Άγνωςτου 
τρατιϊτθ. Φυςικά δεν κα παραλείψουμε το ςπίτι που ζηθςε και ζγραψε τα 
τελευταία του χρόνια ο Ζλλθνασ ποιθτισ Καβάφθσ και τουσ μοναδικοφσ κιπουσ τθσ 
Μοντάηα που περιβάλουν τα κερινά ανάκτορα του τελευταίου Βαςιλιά Φαροφκ. τθ 
ςυνζχεια απολαμβάνουμε το γεφμα μασ ςε εςτιατόριο τθσ Αλεξάνδρειασ. 
Καταλιγουμε για μια επίςκεψθ και εςωτερικι ξενάγθςθ ςτθν καινοφρια Βιβλιοκικθ 
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τθσ Αλεξάνδρειασ, μοναδικό αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Αργά το απόγευμα 
επιςτροφι ςτο Κάιρο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ και διανυκτζρευςθ. 

4θ Ημζρα ΚΑΙΡΟ – ΑΟΥΑΝ 

Νζα μζρα ξεκινά, και μετά το πρωινό ςτο ξενοδοχείο, μεταφορά ςτο αεροδρόμιο 
και πτιςθ για το Αςουάν. Ξεκινάμε με περιιγθςθ ςτο μικρό και μεγάλο φράγμα του 
Αςουάν κακϊσ και ςτα ορυχεία γρανίτθ με τον θμιτελι οβελίςκο.Ξεκινάμε για μια 
αξζχαςτθ βόλτα με τισ γραφικζσ φελοφκεσ ςτο Νείλο. Κατά τθν πλεφςθ μασ κα 
ατενίςουμε τθ νιςο Κίτςενερ με τουσ Βοτανικοφσ κιπουσ αλλά και το λαμπρό 
μαυςωλείο του Αγά Χαν.Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο και διαν/ρευςθ ςτο Αςουάν. 

5θ Ημζρα ΑΟΥΑΝ – ΑΜΠΟΥ ΙΜΠΕΛ - ΑΟΥΑΝ  

Πολφ πρωινό ξφπνθμα και μεταφορά ςτο Αμπουίμπελ περίπου 3,30 ϊρεσ για να 
παρακολουκιςουμε το Φεςτιβάλ, κα επιςκεφτοφμεζνασ από τουσ γνωςτότερουσ 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνουν  δφο μεγαλοπρεπείσ ναοφσ 

λαξευμζνουσ ςε βράχο από ψαμμίτθ. ΟΡαμψιΒ καταςκεφαςε το Αμπουιμπελ προσ 
τιμι  τθσ νίκθσ των Χετταίων ςτθν μάχθ του Καντζσ.Ο μικρόσ ναόσ είναι 
αφιερωμζνοσ ςτθν γυναίκασ του Νεφερτάρι και αποτελείται από 6 αγάλματα φψουσ 
10 μζτρων ενϊ ςτον μεγάλο ναό που είναι αφιερωμζνοσ ςτον ίδιο τον Φαραω, επιβλθτικά 
κάκονται ςαν ςε κρόνο 4 αγάλματα 20 μζτρων του Ραμςθ ΙΙΣο Άμπου ίμπελ, 
Καταςκευάςτθκαν από τον Ραμςι ΙΙ προσ τιμιν τθσ νίκθσ των Χετταίων ςτθν μάχθ του 
Καντζσ. Ο μικρόσ ναόσ αφιερωμζνοσ ςτθν ςφηυγο του Νεφερτάρι αποτελείτε από 6 
αγάλματα φψουσ 10 μζτρων ενϊ ςτον μεγάλο ναό που είναι αφιερωμζνοσ ςτον ίδιο τον 
Φαραω, επιβλθτικά κάκονται ςαν ςε κρόνο 4 αγάλματα 20 μζτρων του Ραμςθ ΙΙ. Μετά το 
φεςτιβάλ επιςτροφι ςτο Αςουάν και επιβίβαςθ ςτο πλοίο. Γεφμα μζςα ςτο πλοίο.  

6θ Ημζρα ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Σο πρωινό κα μασ βρει εν πλω κατά μικοσ των καταπράςινων οχκϊν του Νείλου, με 
κατεφκυνςθ το Κομόμπο. Άφιξθ και ξενάγθςθ ςτο ναό του κεοφ Κροκοδείλου, 
όμπεκ. υνεχίηουμε τθ πλεφςθ μασ με προοριςμό το Ζτφου. Γεφμα, δείπνο και 
διαςκζδαςθ ςτο πλοίο. Μία ακόμθ διανυκτζρευςθ ςτο Νείλο μασ περιμζνει.   

7θ Ημζρα ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Αφοφ απολαφςουμε το πρωινό μασ ακολουκεί ξενάγθςθ ςτο πιο καλοδιατθρθμζνο 
ναό τθσ Αιγφπτου, το ναό του κεοφ Χόρουσ. Πλεφςθ για το φράγμα τθσ Ζςνα. Γεφμα, 
δείπνο και διαςκζδαςθ ςτο πλοίο. Εν ςυνεχεία πλεφςθ για το Λοφξορ και 
διανυκτζρευςθ. 

8θ Ημζρα ΛΟΥΞΟΡ – ΚΑΙΡΟ 

Σελευταίο πρωινό εν πλω και ςυνεχίηουμε τθν θμζρα με ξενάγθςθ ςτθ δυτικι όχκθ 
με τθ κοιλάδα των Βαςιλζων όπου υπάρχου περιςςότεροι από 60 τάφοι, μεταξφ 
τουσ και εκείνοσ του Σουτανχαμϊν. υνεχίηουμε με τον επιτάφιο ναό τθσ 



βαςίλιςςασ Χατςεπςοφτ και ολοκλθρϊνουμε με τουσ κολοςςοφσ του Μζμνονοσ. Σο 
απόγευμα κα επιςκεφκοφμε τουσ ναοφσ του Καρνάκ με τον υπόςτυλο χϊρο με τισ 
134 κολϊνεσ, το ιερό και τθ Θεία λίμνθ, κακϊσ και τον ναό του Λοφξορ, ο οποίοσ 
κάποτε ενωνόταν με το ναό του Καρνάκ. τθ ςυνζχεια μεταφορά ςτο αεροδρόμιο 
του Λοφξορ και πτιςθ για το Κάιρο. Άφιξθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο μασ. Ξεκουραηόμαςτε αναπολϊντασ τισ γεμάτεσ θμζρεσ που 
προθγικθκαν. 

9θ Ημζρα ΚΑΙΡΟ – ΑΘΗΝΑ 

Η θμζρα αναχϊρθςθσ ζφταςε και μετά το πρωινό μασ κα μεταφερκοφμε ςτο 
αεροδρόμιο για να πάρουμε τθν πτιςθ επιςτροφισ μασ για τθν Ακινα. Αφινουμε 
το Κάιρο γεμάτοι νζεσ εικόνεσ και εμπειρίεσ. ασ αποχαιρετάμε και ευχόμαςτε να 
ςυνταξιδζψουμε ςφντομα. 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια. 
Διαμονι ςτο Κάιρο 4 νφχτεσ με πρωινό μπουφζ. 

 1 νφχτα ςτο Αςουάν με πρωινό 
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Αλεξάνδρεια και περιιγθςθ ςτθ πόλθ και τθν 

Βιβλιοκικθ, με γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο. 
 Ολοιμερθ ξενάγθςθ ςτο Κάιρο, αρχαιολογικό μουςείο, Πυραμίδεσ Γκίηασ, 

φίγγα, με γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο. 
 4θμερθ υπερπολυτελισ κρουαηιζρα με πλιρθ πρόγραμμα ξεναγιςεων και 

πλιρθ διατροφι. 
 Οδικι μετάβαςθ Κάιρο - Αλεξάνδρεια – Κάιρο με πολυτελι ποφλμαν. 
 Είςοδοι ςε μουςεία και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. 
 Μεταφορζσ από και προσ τα αεροδρόμια τθσ Αιγφπτου με πολυτελι 

ποφλμαν. 
 Ελλθνόφωνοσ Ζμπειροσ διπλωματοφχοσ ξεναγόσ για τισ ξεναγιςεισ ςτο 

Κάιρο/ Αλεξάνδρεια. Για τισ ξεναγιςεισ ςτθν Κρουαηιζρα για κάτω από 8 
άτομα κα είναι τοπικόσ αγγλόφωνοσ 

 Τπθρεςίεσ τοπικϊν αντιπροςϊπων. 
 Αςφάλεια ταξιδιοφ. 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ. 
 Ενθμερωτικά ζντυπα. 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων Ακθνϊν &  Αιγφπτου 225 ευρϊ. 
 Βίηα Αιγφπτου 30 ευρϊ. 
 Φιλοδωριματα 3€ ανά θμζρα ανά άτομο. 
 Είςοδοσ μζςα ςτθν Πυραμίδεσ, είςοδοσ ςτθν αίκουςα με τθσ Μοφμιεσ ςτο 

Μουςείο και είςοδοσ ςτον τάφο του Σουτανχαμϊν. 
 Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα. 
 Εξτρά ξενοδοχείων (ποτά, γεφματα, τθλζφωνα κ.λ.π.). 



Hotel Name P.P in double 

SteigenbergerTahrir Hotel 4* BB & M/S 

Steigenberger Royale 5* FB &Basma 

Aswan Hotel 4* BB 

 

1195 €  

Conrad Cairo Hotel 5* BB & M/S 

MAYFLOWER Cruise 5* FB & 

Tolip Aswan Hotel 5* BB 

 

1520 € 

Fairmont Nile City Hotel 5* BB & M/S 

MAYFAIR cruise 5* FB & 

Movenpick Aswan Hotel 4* BB 

 

1595 € 

 

 

Πτιςεισ  με τθν Egypt Air  

  1  MS 748  18OCT ΑΘΗΝΑ ΚΑΙΡΟ   1315 1405   

  2  MS 082  21OCT ΚΑΙΡΟ ΑΟΤΑΝ   0630 0750   

  3  MS 067  24OCT ΛΟΤΞΟΡ ΚΑΙΡΟ    1400 1510     

  4  MS 749  26OCT ΚΑΙΡΟ ΑΘΗΝΑ    1545 1840    

 


