
 

Γιάπκεια: 8 εκέξεο 
Ανασωπήζειρ: Κάζε Σξίηε & Παξαζθεπή όιν ηνλ ρξόλν & 26/10 (28ε Οθησβξίνπ) & 23/02 
(Καζ. Γεπηέξα) & 22/03 (25ε Μαξηίνπ) 

 

ΚΑΙΡΟ – ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ – ΑΡΜ ΔΛ ΔΙΧ  
 

Ταμίδη ζηελ Αίγππην κε Ππξακίδεο ηεο Γθίδα, Σθίγγα, Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καίξνπ, Παδάξη 

Χαλ Δι Χαιίι, Σπίηη Καβαθε, Βηβιηνζήθε Αιεμάλδξεηαο, Κήπνη Μνληάδα... Ζ εθδξνκή καο απηή 

είλαη αθηεξσκέλε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ, ην Κάτξν. Τε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Αθξηθήο, 

ηελ πόιε πνπ απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ Αξαβηθνύ Κόζκνπ! Ζ πόιε κε ηνπο ρίιηνπο κηλαξέδεο, ηα 

ακέηξεηα επηβιεηηθά αμηνζέαηα θαη ηε ζύγρξνλε δσή! Μηα πξαγκαηηθά ηδαληθή ζπλάληεζε 

εμσηηθώλ δηαθνπώλ θαη ηεο καγείαο ηεο Αλαηνιήο, κε ηελ εκπεηξία θαη ηηο ηερλνινγηθέο γλώζεηο 

ηεο Γύζεο! Τν Αηγππηηαθό Μνπζείν κε ηα Φαξασληθά αξηζηνπξγήκαηα! Τν αλεπαλάιεπην παδάξη 

Khan El Khalili! Ο παλύςεινο (187 κέηξα) Πύξγνο ηνπ Καΐξνπ! Καη αθόκα, νη Ππξακίδεο θαη ε 

Σθίγγα ηεο Giza. Έλα αλεμάληιεην, λνζηαιγηθό παξειζόλ, πνπ πεξηκέλεη ηνλ επηζθέπηε, γεκάην 

κπζηήξην, ζνθία θαη επηβιεηηθόηεηα. Εήζηε έλα αμέραζην ηαμίδη κε ην Joy Tours! 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 

1η ημέπα: Αθήνα – Κάιπο 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ, ην 

Κάηξν. Η ζέαζε ηνπ Νείινπ θαζώο θαη ησλ ππξακίδσλ κέζα από ηελ θακπίλα ηνπ αεξνπιάλνπ, 
επηβεβαηώλεη ηελ επηινγή ζαο θαη ππελζπκίδεη πσο ε Αίγππηνο, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο 
πξννξηζκνύο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα επηζθεθζεί κηα θνξά ζηελ δσή ηνπ. Μεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.  Σνλ ειεύζεξν ρξόλν κέρξη ηελ δηαλπθηέξεπζε, ζαο 
πξνηείλνπκε λα ηνλ εθκεηαιιεπηείηε θάλνληαο κία πξώηε γλσξηκία κε ην Κάηξν, κε κία δίσξε 

θξνπαδηέξα ζε πισηό εζηηαηόξην κε θόλην ην καγεπηηθό λπρηεξηλό θσηαγσγεκέλν Κάηξν, όπνπ 
ζα απνιαύζεηε ην δείπλν ζαο παξαθνινπζώληαο έλα εληππσζηαθό θνιθινξηθό ζόνπ. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

2η ημέπα: Κάιπο – Ολοήμεπη ξενάγηζη  

Καιώο ήιζαηε ζην Κάτξν ή αιιηώο Αι Καρίξα, ηελ δεύηεξή κεγαιύηεξε πόιε ηεο Αθξηθήο. 
Οηθνδόκεκα ησλ Αξάβσλ ην 989 κ.Υ, απηή ε δεζηή θαη πνιύβνπε πόιε, δίπια ζηελ έξεκν 



απνηειεί κίγκα αξραίαο πνιηηείαο θαη θνζκνπνιίηηθεο αύξαο. Η πξώηε καο μελάγεζε , ζα 
μεθηλήζεη κε ην αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Καηξνπ.  ε απηό ηνλ ρώξν ζηεγάδνληαη Φαξασληθά 
αξηζηνπξγήκαηα Υηιηάδσλ ρξόλσλ θαη ακύζεηεο αμίαο.  Σα επξήκαηα ηνπ ηάθνπ ηνπ Σνπη Αλθ 

Ακόλ (Σνπηαγρακώλ) θαζώο επίζεο θαη ηα πεξίπνπ 120000 εθζέκαηα απνηεινύλ κηα κνλαδηθή 
εκπεηξία πξώηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ αηγππηηαθό αξραίν πνιηηηζκό. πλερίδνπκε κε ηα ηαθηθά 

κλεκεία ησλ 3 Φαξαώ ηεο 4εο δπλαζηείαο, ηηο επηβιεηηθέο ππξακίδεο ηεο Γθίδαο. Έλα από ηα 7 
ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ πνπ επέδεζε κέρξη ηηο κέξεο καο! Οη ππξακίδεο ηνπ Υέσπνο, ηνπ 
Υεθξήλνπ θαη ηνπ Μπθεξίλνπ δηαρξνληθέο θαη αηώληεο, απνηεινύλ ηελ επηηνκή ελόο από ηνπο 

αξραηόηεξνπο πνιηηηζκνύο ηεο αλζξσπόηεηαο. ε θνληηλό ζεκείν θαη κέζα ζηελ λεθξόπνιε ηεο 
Γθίδαο ε πεξίθεκε θίγγα, κε βιέκκα ζηξακκέλν ζην ζύγρξνλν Κατξν, αλαπαξηζηά ηνλ Φαξαώ 

Υεθξίλα κε ζώκα ιηνληαξηνύ. Μεηά από κηα ζύληνκε ζηάζε ζηα εξγαζηήξηα παπύξνπ θαη 
αξσκάησλ, ζα γεπκαηίζνπκε ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ηνπ ΚαΪξνπ. Η ζεκεξηλή καο πεξηήγεζε 
νινθιεξώλεηαη ζην πνιύβνπν παδάξη ηνπ Υαλ Δι Υαιίι. Πληγκέλν από ρξώκαηα θαη κεζπζηηθέο 

κπξσδηέο ην παδάξη Υαλ Δι Υαιίι, σο έλα απζεληηθό αλαηνιίηηθν παδάξη αληηθαηνπηξίδεη όιε 
ηελ απζεληηθόηεηα ησλ Αηγππηίσλ. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3η ημέπα: Κάιπο – Δκδπομή ζηην Αλεξάνδπεια  
Πξσηλό θαη νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Αιεμάλδξεηα, ‘’ ην καξγαξηηάξη ηεο Μεζνγείνπ’’. Όπσο 

καξηπξά θαη ην όλνκα ηεο ε πόιε ηδξύζεθε ην 331 π.Υ από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. Πιένλ κηα 
 πνιύβνπε κεηξόπνιε, όπνπ ε αξραία ηζηνξία ηεο ζπλερίδεη λα ιάκπεη δηα ηελ απνπζία ηεο! 

Σξαληαρηό παξάδεηγκα ν  θάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ θόζκνπ, 
ν νπνίνο θαηαζηξάθεθε από ηζρπξνύο ζεηζκνύο. Σα απνκεηλάξηα ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Μακεινύθνπ νπιηάλνπ Κάηη Μπέη, αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν πνπ 
βξηζθόηαλ ν θάξνο. ηελ πεξηήγεζε καο ζα δνύκε ηελ Διιεληζηηθή παξνηθία, ην κλεκείν ηνπ 
Αγλ.ηξαηηώηε, ην ειιεληθό παηξηαξρείν θαη ηνπο κνλαδηθνύο θήπνπο ηεο Μνληάδα πνπ 

πεξηβάιινπλ ηα ζεξηλά αλάθηνξα. Δπίζεο ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη πνπ έδεζε θαη έγξαςε ηα 
ηειεπηαία ηνπ ρξόληα ν Έιιελαο πνηεηήο Κ.Καβάθεο. Φηινδνμία ηεο Αιεμάλδξεηαο ήηαλ λα γίλεη 

ε πην ηζρπξή πόιε ζηνλ θόζκν, ζπγθεληξώλνληαο όιε ηελ γλώζε ηνπ. Φηινδνμία πνπ πήγαδε 
από ην όξακα ηνπ ηδξπηή ηεο.  Έηζη θαηαιήγνπκε ζηελ θαηλνύξηα βηβιηνζήθε ηεο Αιεμάλδξεηαο, 
όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα μελαγεζνύκε, λα κάζνπκε θαη λα ζαπκάζνπκε απηό ην 

αξρηηεθηνληθό επίηεπγκα. Αθνινπζεί γεύκα ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ηεο πόιεο. Γεκάηνη 
εκπεηξίεο επηζηξέθνπκε αξγά ην απόγεπκα ζην Κατξν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4η ημέπα: Κάιπο – άπμ Δλ έισ  
Πξσηλό, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην αξκ Δι έηρ. ήκεξα ζαο πξνηείλνπκε κηα 

κίλη θξνπαδηέξα ζηνπο θνξαιιηνγελείο  πθάινπο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, όπνπ κπνξείηε λα 
θάλεηε θαηαδύζεηο ή απιώο λα θνιπκπήζεηε κε κάζθα θαη πέδηια γηα λα ζαύκαζεηε ηνλ 

ππέξνρν βπζό κε ηα θνξάιιηα θαη ηα ηξνπηθά ςάξηα. Όζνη από εζάο επηζπκείηε λα θάλεηε 
θαηάδπζε, αλ δελ έρεηε καδί ζαο ηνλ εμνπιηζκό θαηάδπζεο, ζα πξέπεη πξηλ ηελ αλαρώξεζε ηνπ 
πινίνπ λα ελνηθηάζεηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό (ρξεηάδεηαη δίπισκα). Γηα όζνπο ζα 

πξνηηκήζνπλ ην ζλόξθειηλγθ, ε κάζθα θαη ηα πέδηια πξνζθέξνληαη δσξεάλ από ην πινίν. Καηά 
ηελ εθδξνκή πξνζθέξεηαη ειαθξύ γεύκα ζην πινίν. Δπηζηξνθή ζην αξκ Δι έηρ αξγά ην 

κεζεκέξη. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5η ημέπα: άπμ Δλ έισ – Μονή Αγίαρ Αικαηεπίνηρ 

Πξσηλό θαη ζήκεξα ζαο πξνηείλνπκε κηα νινήκεξε εθδξνκή ζηε κνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο, ε 
νπνία απνηειεί νξόζεκν ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. ηε κνλή πξαγκαηνπνηείηαη μελάγεζε από ηνπο 

ίδηνπο  ηνπο κνλαρνύο όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πεξίθεκα ςεθηδσηά, ζα δνύκε ηελ Φιεγόκελε 
Βάην θαη ζα πξνζθπλήζνπκε ηα ιείςαλα ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. ηελ εθδξνκή πεξηιακβάλεηαη 
θαη έλα γεύκα. Δπηζηξνθή ζην αξκ Δι έηρ ην απόγεπκα. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 



 

6η ημέπα: άπμ Δλ έισ – Χαλάπωζη και διαζκέδαζη 
Πξσηλό θαη ζήκεξα ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηηο δηαθνπέο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ ζαο  όπσο είλαη ε πηζίλα, ην spa , ην γπκλαζηήξην. Μπνξείηε λα πηείηε 
έλα δξνζεξό θνθηέηι ζην pool bar ή απιά λα θνιπκπήζεηε θαη λα μεθνπξαζηείηε ζηελ ηδησηηθή 
παξαιία ηνπ πνιπηεινύο ζέξεηξνπ όπνπ δηακέλεηε. Σν βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθηείηε 

ηε πεξηνρή Naama Bay όπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε ηελ απίζαλε λπρηεξηλή δσή 
ηεο πόιεο! Δπηιέμηε λα δηαζθεδάζεηε ζε έλα από ηα δεκνθηιή εζηηαηόξηα  κπαξ όπσο είλαη ην 

Buddha bar, Hard rock café ή λα δνθηκάζεηε ηε ηύρε ζαο ζε έλα από ηα θαδίλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
7η ημέπα : άπμ Δλ έισ – Γείπνο ζε ζκηνέρ Βεδοςίνων 

Πξσηλό θαη ε πξόηαζε καο γηα ηε ζεκεξηλή εκέξα είλαη λα απνιαύζεηε ηε παξαιία ή λα πάξεηε 
ηα πξώηα καζήκαηα θαηαδύζεσλ από έκπεηξνπο θαζεγεηέο. Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε 

λα δνθηκάζεηε κηα βόιηα κε θακήιεο ή κεραλάθηα εξήκνπ ζηε κπζηεξηώδε έξεκν θαη λα 
θαηαιήμεηε ζε δείπλν ζε ζθελέο βεδνπίλσλ. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

8η ημέπα : άπμ Δλ έισ – Κάιπο  – Αθήνα 
Ηκέξα επηζηξνθήο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην, πηήζε γηα ην Κάηξν θαη ζηε ζπλέρεηα πηήζε 

επηζηξνθήο γηα Αζήλα. 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη΄άηομο: 

Ανασώπηζη Ξενοδοσείο Σιμή ζε δίκλινο Γιαθοπά Μονοκλίνος 

Κάζε Σξίηε & 

Παξαζθεπή 
(επηέκβξηνο) 

R. Hilton ή  
Intercontinental ή Sofitel 

El Gezirah 5* LUX 
870 € + 230 € 

Marriott 5* LUX 910 € + 275 € 

Κάζε Σξίηε & 
Παξαζθεπή & 28ε 

ΟΚΣ. 26/10 

Κ.ΓΔΤΣΔΡΑ 23/02 
25ε ΜΑΡΣ. 22/03 

R. Hilton ή  

Intercontinental ή Sofitel 
El Gezirah 5* LUX 

930 € + 305 € 

Marriott 5* LUX 985 € + 370 € 

 

Πεπιλαμβάνονηαι 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή  

 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* ηεο επηινγήο ζην Κάηξν ζύκθσλα κε ηνλ ηηκνθαηάινγν 
 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* Jaz Mirabel Beach ή παξόκνην ζην αξκ Δι έηρ κε all 

inclusive 
 2 γεύκαηα ζε ηνπηθά εζηηαηόξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ μελαγήζεσλ ζε Κάηξν & Αιεμάλδξεηα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Ξελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 
 Δπαγγεικαηίεο αξρεγνί / ζπλνδνί 

 Όιεο νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα / μελνδνρεία εμσηεξηθνύ 
 Τπεξεζίεο ηνπηθώλ αληηπξνζώπσλ  

 Σαμηδησηηθά έληππα / ράξηεο 
 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα 
 Αζθάιεηα covid 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 



 
Γεν πεπιλαμβάνονηαι  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 310€ 

 Βίδα Αηγύπηνπ 25€ (πιεξσηέα εθεί) 
 Φηινδσξήκαηα 15€ (πιεξσηέα εθεί)  

 Πνηά θαη αλαςπθηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεπκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 
εθδξνκή 
 Οηηδήπνηε πξναηξεηηθά πξνηείλεηαη ή ζπληζηάηαη 

 

 

Δνδεικηικέρ πηήζειρ 

 

Αεποποπική Δηαιπία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Egypt Air 

Αζήλα – Κάηξν 
13:15 14:05 

19:40 20:30 

Κάηξν – Αζήλα 
09:10 12:15 

15:35 18:40 

Aegean Airlines 

Αζήλα – Κάηξν 
23:50 00:50 

07:10 08:05 

Κάηξν – Αζήλα 
03:10 06:10 

09:00 12:10 

 

 

Για ανασωπήζειρ: 30/10/22 – 30/04/23 

Αεποποπική Δηαιπία Γιαδπομή Ώπα Ανασώπηζηρ Ώπα Άθιξηρ 

Egypt Air 
Αζήλα – Κάηξν 16:00 17:50 

Κάηξν – Αζήλα 10:35 12:30 

Aegean Airlines 
Αζήλα – Κάηξν 23:50 01:50 

Κάηξν – Αζήλα 04:40 06:40 

 

 

 

ημειώζειρ: 

 Οη ηειηθέο ώξεο πηήζεσλ ζα ζαο δνζνύλ κε ην ελεκεξσηηθό ηεο εθδξνκήο 3-4 εκέξεο 

πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 
 Οη εζσηεξηθέο πηήζεηο ζηελ Αίγππην πξαγκαηνπνηνύληαη πνιύ λσξίο ην πξσί. 


