
 

Διάπκεια: 4, 5 εκέξεο 
Ανασωπήζειρ:  Κάζε Τξίηε θαη Παξαζθεπή & 26/10 & 23/02/2, 22/03/2023 

 

Κάιπο – Αλεξάνδπεια  
  

Ππόγπαμμα Εκδπομήρ 
 

1η ημέπα: Αθήνα – Κάιπο 
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ, ην 

Κάiξν. Ζ 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.  Τνλ 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 Κάiξν ή αιιηώο Αι Καρίξα, ηελ δεύηεξή κεγαιύηεξε πόιε ηεο Αθξηθήο. 
Οηθνδόκεκα ησλ Αξάβσλ ην 989 κ.Φ, απηή ε δεζηή θαη πνιύβνπε πόιε, δίπια ζηελ έξεκν 

απνηειεί κίγκα αξραίαο πνιηηείαο θαη θνζκνπνιίηηθεο αύξαο. Ζ πξώηε καο μελάγεζε , ζα 
μεθηλήζεη κε ην αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ Καΐξνπ.  Σε απηό ηνλ ρώξν ζηεγάδνληαη 
Φαξασληθά αξηζηνπξγήκαηα Φηιηάδσλ ρξόλσλ θαη ακύζεηεο αμίαο.  Τα επξήκαηα ηνπ ηάθνπ 

ηνπ Τνπη Αλθ Ακόλ (Τνπηαγρακώλ) θαζώο επίζεο θαη ηα πεξίπνπ 120000 εθζέκαηα 
απνηεινύλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία πξώηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ αηγππηηαθό αξραίν πνιηηηζκό. 

Σπλερίδνπκε 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 Φέσπνο, ηνπ Φεθξήλνπ θαη ηνπ Μπθεξίλνπ δηαρξνληθέο θαη 

αηώληεο, απνηεινύλ ηελ επηηνκή ελόο από ηνπο αξραηόηεξνπο πνιηηηζκνύο ηεο 
αλζξσπόηεηαο. Σε θνληηλό ζεκείν θαη κέζα ζηελ λεθξόπνιε ηεο Γθίδαο ε πεξίθεκε Σθίγγα, 

κε βιέκκα ζηξακκέλν ζην ζύγρξνλν Κατξν, αλαπαξηζηά ηνλ Φαξαώ Φεθξίλα κε ζώκα 
ιηνληαξηνύ. Μεηά από κηα ζύληνκε ζηάζε ζηα εξγαζηήξηα παπύξνπ θαη αξσκάησλ, ζα 
γεπκαηίζνπκε ζε επηιεγκέλν εζηηαηόξην ηνπ ΚαΪξνπ. Ζ ζεκεξηλή καο πεξηήγεζε 

νινθιεξώλεηαη ζην πνιύβνπν παδάξη ηνπ Φαλ Δι Φαιίι. Πληγκέλν από ρξώκαηα θαη 
κεζπζηηθέο κπξσδηέο ην παδάξη Φαλ Δι Φαιίι, σο έλα απζεληηθό αλαηνιίηηθν παδάξη 

αληηθαηνπηξίδεη όιε ηελ απζεληηθόηεηα ησλ Αηγππηίσλ. Γηαλπθηέξεπζε. 



 

 
3η ημέπα: Κάιπο – Εκδπομή ζηην Αλεξάνδπεια  

Πξσηλό θαη νινήκεξε εθδξνκή ζηελ Αιεμάλδξεηα, ‘’ ην καξγαξηηάξη ηεο Μεζνγείνπ’’. Όπσο 
καξηπξά θαη ην όλνκα ηεο ε πόιε ηδξύζεθε ην 331 π.Φ από ηνλ Μέγα Αιέμαλδξν. Πιένλ κηα  
πνιύβνπε κεηξόπνιε, όπνπ ε αξραία ηζηνξία ηεο ζπλερίδεη λα ιάκπεη δηα ηελ απνπζία ηεο! 

Τξαληαρηό παξάδεηγκα ν  θάξνο ηεο Αιεμάλδξεηαο έλα από ηα 7 ζαύκαηα ηνπ αξραίνπ 
θόζκνπ, ν νπνίνο θαηαζηξάθεθε από ηζρπξνύο ζεηζκνύο. Τα απνκεηλάξηα ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Μακεινύθνπ Σνπιηάλνπ Κάηη Μπέη, 
αθξηβώο ζην ίδην ζεκείν πνπ βξηζθόηαλ ν θάξνο. Σηελ πεξηήγεζε καο ζα δνύκε ηελ 
Διιεληζηηθή παξνηθία, ην κλεκείν ηνπ Αγλ.Σηξαηηώηε, 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 Κάηξν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4η ημέπα: Κάιπο – Ελεύθεπη ημέπα 

Πξσηλό θαη γηα ην 4-ήκεξν πξόγξακκα, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Καΐξνπ απ΄ όπνπ ζα 
πάξνπκε ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο γηα ηελ Αζήλα.  

Γηα ην 5-ήκεξν πξόγξακκα, εκέξα ειεύζεξε ζην Κάηξν γηα ςώληα, βόιηεο ή θαη γηα 
πξναηξεηηθέο εθδξνκέο. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε κία εθδξνκή ζηελ αξραία πξσηεύνπζα ηεο 
Αηγύπηνπ ηε Μέκθηδα θαη ηε Νεθξόπνιε ηεο Σαθθάξα  κε ηελ αξραηόηεξε ππξακίδα ηνπ 

Εόζεξ γλσζηή θαη σο θιηκαθσηή. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5η ημέπα: Κάιπο – Αθήνα 
Ζκέξα αλαρώξεζεο. Αθήλνπκε ην Κάηξν γεκάηνη λέεο εηθόλεο θη εκπεηξίεο. Θα 

κεηαθεξζνύκε ζην αεξνδξόκην γηα λα πάξνπκε ηελ πηήζε επηζηξνθήο καο γηα  Αζήλα. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο:  
 

Ανασώπηζη Ημέπερ Ξενοδοσείο 
Τιμή ανά άηομο 

ζε δίκλινο 
Διαθοπά 

Μονοκλίνος 

Κάζε Τξίηε θαη 

Παξαζθεπή 
(Σεπηέκβξηνο)  

4 

R. Hilton ή  
Intercontinental ή Sofitel El 

Gezirah 5* LUX 

495 € + 105 € 

Marriott 5* LUX 480 € + 150 € 

5 

R. Hilton ή  
Intercontinental ή Sofitel El 

Gezirah 5* LUX 
550 € + 140 € 

Marriott 5* LUX 595 € + 220 € 

Κάζε Τξίηε θαη 
Παξαζθεπή 

(από 

Οθηώβξην) & 
26/10, 

23/02/23, 
22/03/23 

4 

R. Hilton ή  
Intercontinental ή Sofitel El 

Gezirah 5* LUX 
580 € + 130 € 

Marriott 5* LUX 635 € + 195 € 

5 

R. Hilton ή  
Intercontinental ή Sofitel El 

Gezirah 5* LUX 
645 € + 170 € 

Marriott 5* LUX 715 € + 260 € 

 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή 

 3 ή 4 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* ηεο επηινγήο ζην Κάηξν ζύκθσλα κε ηνλ 
ηηκνθαηάινγν  

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

Αιεμάλδξεηα 
 Ξελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην παξαπάλσ πξόγξακκα 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
 Δπαγγεικαηίεο ειιελόθσλνη αξρεγνί / ζπλνδνί 
 Δπαγγεικαηίεο δηπισκαηνύρνη ηνπηθνί μελαγνί 

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

 Ταμηδησηηθά έληππα / ράξηεο 
 Αζθάιεηα covid 
 Ταμηδησηηθή αζθάιεηα (Δλεκεξσζείηε γηα ηηο παξνρέο) 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλε 
 

 
 

 
 
 



 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι: 
 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 235€ 
 Βίδα Αηγύπηνπ 25€ (πιεξσηέα εθεί) 
 Φηινδσξήκαηα 15€  (πιεξσηέα εθεί) 

 Πνηά  
 Οηηδήπνηε πξναηξεηηθά πξνηείλεηαη ή ζπληζηάηαη 

 
 
Σημειώζειρ: 

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

πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 
 Σπκκεηνρή ζηελ εθδξνκή ζεκαίλεη όηη αλαληίξξεηα απνδέρεζηε ηνπο Γεληθνύο Όξνπο 

Σπκκεηνρήο. 

 Ζ ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ 
θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ) 

 
 

Ενδεικηικέρ Πηήζειρ: 

 

Αεποποπική Εηαιπία Διαδπομή 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 Εηαιπία Διαδπομή 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 

 


