
 

 

 
Διάρκεια: 4, 5 ημέρες 
Αναxωρήσεις:  Κάθε Τρίτη & Παρασκευή & 21, 22, 23, 26/10 

 

Κάιρο – Αλεξάνδρεια  
 

Ταξίδι στην Αίγυπτο με Πυραμίδες της Γκίζα, Σφίγγα, Αρχαιολογικό Μουσείο Καίρου, Παζάρι 
Χαν Ελ Χαλίλ, Σπίτι Καβαφη, Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, Κήποι Μοντάζα... Η εκδρομή μας 
αυτή είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάϊρο. Τη μεγαλύτερη πόλη της 

Αφρικής, την πόλη που αποτελεί την καρδιά του Αραβικού Κόσμου! Η πόλη με τους χίλιους 
μιναρέδες, τα αμέτρητα επιβλητικά αξιοθέατα και τη σύγχρονη ζωή! Μια πραγματικά ιδανική 

συνάντηση εξωτικών διακοπών και της μαγείας της Ανατολής, με την εμπειρία και τις 
τεχνολογικές γνώσεις της Δύσης! Το Αιγυπτιακό Μουσείο με τα Φαραωνικά αριστουργήματα! 
Το ανεπανάληπτο παζάρι Khan El Khalili! Ο πανύψηλος (187 μέτρα) Πύργος του Καΐρου! Και 

ακόμα, οι Πυραμίδες και η Σφίγγα της Giza. Ένα ανεξάντλητο, νοσταλγικό παρελθόν, που 
περιμένει τον επισκέπτη, γεμάτο μυστήριο, σοφία και επιβλητικότητα. 

  
Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

1η ημέρα: Αθήνα – Κάιρο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το 

Κάϊρο. Η θέαση του Νείλου καθώς και των πυραμίδων μέσα από την καμπίνα του 
αεροπλάνου, επιβεβαιώνει την επιλογή σας και υπενθυμίζει πως η Αίγυπτος, βρίσκεται 

ανάμεσα στους προορισμούς που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί μια φορά στην ζωή του. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Τον ελεύθερο χρόνο μέχρι την 
διανυκτέρευση, σας προτείνουμε να τον εκμεταλλευτείτε κάνοντας μία πρώτη γνωριμία με 

το Κάιρο, με μία δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό 
φωταγωγημένο Κάιρο, όπου θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα 

εντυπωσιακό φολκλορικό σόου. Διανυκτέρευση. 
 
 

 
 

 
 
 



 

2η ημέρα: Κάιρο – Ολοήμερη Ξενάγηση 
Η σημερινή μας ολοήμερη ξενάγηση στο Κάιρο θα ξεκινήσει με το Αρχαιολογικό Μουσείο 

του Καΐρου, το οποίο χτίστηκε το 1900 και στεγάζει πάνω από 120.000 εκθέματα. Μπορείτε 
να θαυμάσετε τα μοναδικής αξίας ευρήματα από τους τάφους της Κοιλάδας των Βασιλέων 
και των Βασιλισσών καθώς και τα απαράμιλλης ομορφιάς κτερίσματα από τον μόνο τάφο 

που βρέθηκε ασύλητος, τον τάφο του Φαραώ Τουτ Ανκ Αμόν. Από το Αρχαιολογικό Μουσείο 
θα μεταφερθούμε στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας, που αποτελούν ένα από τα Επτά 

Θαύματα του κόσμου. Εκεί, εκτός από τις πυραμίδες, θα θαυμάσουμε το κολοσσιαίο άγαλμα 
της Σφίγγας με σώμα λιονταριού και πρόσωπο που απεικονίζει τον Φαραώ Χεφρίνο. Στην 
συνέχεια θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε εστιατόριο του Καΐρου. Η ξενάγησή μας θα 

ολοκληρωθεί με το πολύβουο και γεμάτο χρώματα παζάρι, το Χαν Ελ Χαλίλ, γνωστό για τα 
αμέτρητα είδη λαϊκής τέχνης. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για περιπάτους και 

ψώνια. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 
3η ημέρα: Κάιρο – Εκδρομή στην Αλεξάνδρεια  

Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, ‘’ το μαργαριτάρι της Μεσογείου’’. Όπως 
μαρτυρά και το όνομα της η πόλη ιδρύθηκε το 331 π.Χ από τον Μέγα Αλέξανδρο. Πλέον μια  

πολύβουη μητρόπολη, όπου η αρχαία ιστορία της συνεχίζει να λάμπει δια την απουσία της! 
Τρανταχτό παράδειγμα ο  φάρος της Αλεξάνδρειας ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου 
κόσμου, ο οποίος καταστράφηκε από ισχυρούς σεισμούς. Τα απομεινάρια του 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φρουρίου του Μαμελούκου Σουλτάνου Κάιτ Μπέι, 
ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόταν ο φάρος. Στην περιήγηση μας θα δούμε την 

Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγν.Στρατιώτη, το ελληνικό πατριαρχείο και τους 
μοναδικούς κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα. Επίσης θα 
επισκεφθούμε το σπίτι που έζησε και έγραψε τα τελευταία του χρόνια ο Έλληνας ποιητής 

Κ.Καβάφης. Φιλοδοξία της Αλεξάνδρειας ήταν να γίνει η πιο ισχυρή πόλη στον κόσμο, 
συγκεντρώνοντας όλη την γνώση του. Φιλοδοξία που πήγαζε από το όραμα του ιδρυτή της.  

Έτσι καταλήγουμε στην καινούρια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να ξεναγηθούμε, να μάθουμε και να θαυμάσουμε αυτό το αρχιτεκτονικό επίτευγμα. 

Ακολουθεί γεύμα σε επιλεγμένο εστιατόριο της πόλης. Γεμάτοι εμπειρίες επιστρέφουμε αργά 
το απόγευμα στο Καϊρο. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: Κάιρο – Ελεύθερη ημέρα 
Πρωινό και για το 4-ήμερο πρόγραμμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Καΐρου απ΄ όπου θα 

πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για την Αθήνα.  
Για το 5-ήμερο πρόγραμμα, ημέρα ελεύθερη στο Κάιρο για ψώνια, βόλτες ή και για 
προαιρετικές εκδρομές. Εμείς σας προτείνουμε μία εκδρομή στην αρχαία πρωτεύουσα της 

Αιγύπτου τη Μέμφιδα και τη Νεκρόπολη της Σακκάρα  με την αρχαιότερη πυραμίδα του 
Ζόσερ γνωστή και ως κλιμακωτή. Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα: Κάιρο – Αθήνα 
Ημέρα αναχώρησης. Αφήνουμε το Κάιρο γεμάτοι νέες εικόνες κι εμπειρίες. Θα 

μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για  Αθήνα. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:  
 

Αναχωρήσεις: Κάθε Τρίτη & Παρασκευή για τον Σεπτέμβριο 
 

 
Αναχωρήσεις: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή για Οκτώβριο – Ιανουάριο και 21, 22, 23, 
26/10 

 

Εκδρομή Ημέρες Ξενοδοχεία 2κλινο 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Κάιρο (3) 
Ολοήμερη 

Ξενάγηση Καΐρου 
με γεύμα 

4 ημέρες 

R.HILTON or 

INTER/NAL or SOFITEL 
EL GEZIRAH 5* LUX 

395 € + 105 € 

MARRIOTT 5*LUX  475 € + 170 € 

Κάιρο (3) – 
Αλεξάνδρεια 

Ολοήμερη 
ξενάγηση Καΐρου 

& Αλεξάνδρειας 
με γεύμα 

4 

R.HILTON or 
INTER/NAL or SOFITEL 

EL GEZIRAH 5* LUX 
450 € + 105 € 

MARRIOTT 5*LUX 520 € + 170 € 

5 

R.HILTON or 

INTER/NAL or SOFITEL 
EL GEZIRAH 5* LUX 

490 € + 140 € 

MARRIOTT 5*LUX 590 € + 225 € 

 
 

 
 
 

 
 

Εκδρομή Ημέρες Ξενοδοχεία 2κλινο 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Κάιρο (3) 
Ολοήμερη 

Ξενάγηση Καΐρου 
με γεύμα 

4 ημέρες 
RAMSES HILTON 5* 375 € + 105 € 

MARRIOTT 5*LUX 430 € + 170 € 

Κάιρο (3) – 
Αλεξάνδρεια 

Ολοήμερη 
ξενάγηση Καΐρου 

& Αλεξάνδρειας 
με γεύμα 

4 ημέρες 
RAMSES HILTON 5* 430 € + 105 € 

MARRIOTT 5*LUX 475 € + 170 € 

5 ημέρες 
RAMSES HILTON 5* 460 € + 140 € 

MARRIOTT 5*LUX 535 € + 225 € 



 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 

 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής στο Κάιρο σύμφωνα με τον 
τιμοκατάλογο  

 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & 

Αλεξάνδρεια 
 Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Επαγγελματίες ελληνόφωνοι αρχηγοί / συνοδοί 
 Επαγγελματίες διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί 

 Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού 
 Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 

 Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες 
 Ταξιδιωτική ασφάλεια (Ενημερωθείτε για τις παροχές) 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνη 

 
Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίων 200€ 
 Βίζα Αιγύπτου 25€ (πληρωτέα εκεί) 
 Φιλοδωρήματα 15€  (πληρωτέα εκεί) 

 Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην 
εκδρομή 

 Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται 
 
Σημειώσεις 

 Οι τελικές ώρες πτήσεων θα σας δοθούν με το ενημερωτικό της εκδρομής 3-4 ημέρες 
πριν την αναχώρηση. 

 Συμμετοχή στην εκδρομή σημαίνει ότι αναντίρρητα αποδέχεστε τους Γενικους Όρους 
Συμμετοχής. 

 Η ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την 
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος (κυρίως λόγω των αργιών) 
 

Ενδεικτικές Πτήσεις: 
Με Egypt Air 

Αθήνα – Κάιρο 13.15  14.05 
Κάιρο – Αθήνα 09.15  12.20 
Με Aegean Airlines 

Αθήνα – Κάιρο 23.55  00.50 
Κάιρο – Αθήνα 03.10  06.10 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


