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ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
22-30/10/2022 

9 ημέρες / 8 διανυκτερεύσεις 
 

ΚΑΪΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ 
   ΛΟΥΞΟΡ – ΑΣΟΥΑΝ – 5ΘΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ 

 
Μία αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία πραγματικά 5 αστέρων! 

 
1η ΜΕΡΑ : ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση από την Πάτρα για μεταφορά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και πτήση για 
το...Αλ Καχίρα ή αλλιώς Κάιρο, την πόλη των χιλίων μιναρέδων και πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Μετά την άφιξη 
μας στο αεροδρόμιο του Καΐρου, μεταφερόμαστε και τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα θα 
έχουμε μία πρώτη γνωριμία με την πόλη, με την ξενάγηση μας στην πόλη και την επίσκεψή μας στην αγορά Αλ 
Χαλίλι, με τα αμέτρητα είδη λαϊκής τέχνης,  προτού επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, Διανυκτέρευση. 

 
2η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Εκδρομή στην Αλεξάνδρεια  
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για την ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, την πόλη που ίδρυσε και έζησε ο Μέγας 
Αλέξανδρος, η οποία απέχει από το Κάιρο 242 χλμ. Στην περιήγησή μας εκεί, θα δούμε μεταξύ άλλων την 
Ελληνική Παροικία, το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη και το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του φάρου της 
Αλεξάνδρειας. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στους πανέμορφους κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά 
ανάκτορα του τελευταίου βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ και θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε εστιατόριο της 
Αλεξάνδρειας. Η εκδρομή μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη στην περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, η οποία 
αποτελεί μοναδικό σύγχρονο αρχιτεκτονικό επίτευγμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. Δείπνο, 
Διανυκτέρευση. 

 
3η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – ΛΟΥΞΟΡ – Επιβίβαση στο Κρουαζιερόπλοιο 
Πολύ νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση διάρκειας μίας περίπου ώρας για το 
Λούξορ. Άφιξη και άμεση τακτοποίηση στο κρουαζιερόπλοιο. Η γνωστή αυτή πόλη της Αιγύπτου , είναι κτισμένη 
στην θέση των Θηβών, που ο Όμηρος τις περιγράφει ως οι “εκατόπυλες Θήβες”. Ο Ναός του αποτελούσε κέντρο 
εορτασμών και δύο φορές τον χρόνο οι κάτοικοι των Θηβών είχαν την ευκαιρία να δουν το άγαλμα του Άμμων Ρα. 
Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον Ναό του Λούξορ που είχε αρχίσει να ανασκάπτεται από τον καθηγητή Γκαστόν 
Μασπέρο μετά το 1884 και οι ανασκαφές συνεχίστηκαν σποραδικά μέχρι το 1960. Συνεχίζουμε με τον Ναό του 
Καρνάκ, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος χώρος λατρείας της αρχαιότητας και άρχισε να χτίζεται από τον φαραώ 
Ραμσή ΙΙ και επεκτάθηκε στους επόμενους αιώνες από πολλούς φαραώ. Ο Ναός με τον υπόστυλο χώρο με τις 134 
κολώνες, το ιερό και τη θεία λίμνη, έχει να επιδείξει 18 ξεχωριστούς ιερούς χώρους. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο. 
Διανυκτέρευση. 

 
4η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - Έσνα 
Πρωινό και ξενάγηση στην δυτική όχθη και την κοιλάδα των Βασιλέων, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της 
Αρχαίας Αιγύπτου. Περισσότεροι από 60 τάφοι, μεταξύ τους και αυτός του Τουταγχαμών βρίσκονται σε αυτό το 
κομμάτι της ερήμου. Οι Φαραώ επέλεξαν αυτό το μέρος, διότι πίστευαν πως ο ήλιος που ανέτειλε πίσω από τα 
βουνά θα τους χάριζε αιώνια ζωή. Συνεχίζουμε σε ένα από τα πιο όμορφα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα στον 
κόσμο, τον επιτάφιο ναό της Χατσεπσούτ, της πρώτης βασίλισσας της Αιγύπτου. Ολοκληρώνουμε το πρώτο 
σκέλος της σημερινής ημέρας με του κολοσσούς του Μέμνονα. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο , πλεύση για την Έσνα 
. Διανυκτέρευση. 
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5η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – Εντφού – Κομ’ Όμπο 
Πρωινό και πλεύση στις καταπράσινες όχθες του Νείλου, που σε όλη του την ιστορία αποτέλεσε ‘’μεταφορική 
αρτηρία’’ αγαθών αλλά και ιδεών. Συνεχίζουμε προς την δυτική όχθη και φτάνουμε στο Έντφου. Εκεί μας 
περιμένει ο πιο καλοδιατηρημένος ναός της Αιγύπτου, αφιερωμένος στον γερακόμορφο θεό Χόρους. Οι 
επιγραφές στους τοίχους παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γλώσσα, το μύθο και τη θρησκεία κατά την 
ελληνορωμαϊκή περίοδο στην αρχαία Αίγυπτο. Συνεχίζοντας τις ιστορικές μας αναζητήσεις στον Ιερό ποταμό 
φτάνουμε στο Κομόμπο, όπου θα ξεναγηθούμε στον ναό του θεού κροκοδείλου Σόμπεκ και θα μάθουμε για τους 
μύθους και τους θρύλους αυτού του ναού. Στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα δυο ναών, αφιερωμένων 
στους θεούς Σόμπεκ και Χαροέρις. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο. Διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – Ασουάν  
Πλέοντας φτάνουμε στο Ασσουάν, το όριο της φαραωνικής Αιγύπτου και η πύλη της Νουβίας, του Κους όπως την 
ονόμαζαν .Στο Ασσουάν θα δούμε το Παλαιό  Φράγμα που χτίστηκε από τους Βρετανούς το 1902 και το Ψηλό 
(Νέο) Φράγμα που ολοκληρώθηκε, με σοβιετική βοήθεια, το 1976. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον 
πτολεμαϊκό ναό του Όσιρη στο νησί Φίλαι. Το  νησί Φίλαι εθεωρείτο ως ένας από τους τόπους της ταφής του 
Όσιρη, κατά συνέπεια ήταν άβατον και, κατά τον μύθο, τα πουλιά δεν πετούσαν από επάνω, ούτε ψάρια 
πλησίαζαν τις όχθες. Δεδομένου ότι ο ναός σταμάτησε να λειτουργεί επί Ιουστινιανού, διέφυγε σχετικώς το ιερό 
μένος των πρώτων χριστιανών, και διεσώθη σε καλή κατάσταση. Το απόγευμα θα επιβιβασθούμε σε φελούκες, τα 
χαρακτηριστικά τοπικά ιστιοφόρα, και θα περιπλεύσουμε την νήσο Ελεφαντίνη και την νήσο του Κίτσενερ. Στην 
Ελεφαντίνη υπάρχουν τα πρώτα ευρήματα ανθρωπίνης κατοικήσεως στην περιοχή xρονολογούμενα από την  
Νεολιθική Εποχή καθώς και φαραωνικοί ναοί με κυριότερο αυτόν του Χνουμ.  Γεύμα και δείπνο στο πλοίο. 
Διανυκτέρευση. 
 
7η ΜΕΡΑ : ΑΣΟΥΑΝ – ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ - ΚΑΪΡΟ 
Πρωινό και Check Out από το Κρουαζιερόπλοιο. Μετάβαση οδικώς στο Άμπου Σίμπελ, 280 χιλιόμετρα νοτιότερα 
από το Ασουάν. Το Άμπου Σίμπελ περιλαμβάνει δύο ναούς που κτίσθηκαν από τον Ραμσή ΙΙ, έναν για τον εαυτό 
του και έναν για τη σύζυγό του Νεφερτάρι. Οι ναοί δεν ήταν ανέκαθεν σε αυτήν την τοποθεσία. Με την 
κατασκευή του Ψηλού Φράγματος θα πλημμύριζαν και, έτσι, μεταφέρθηκαν από την UNESCO (1964-1968) και με 
παγκόσμια υλικοτεχνική βοήθεια, 65 μέτρα ψηλότερα και 200 μέτρα μακρύτερα από τον Νείλο. Οι ναοί 
κατασκευάσθηκαν εις ανάμνησιν της νίκης του Καντές, όπως μαρτυρούν οι εξαιρετικές τοιχογραφίες. Το θέαμα 
είναι καταπληκτικό και αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της εκδρομής μας! Το απόγευμα 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Ασουάν και την πτήση μας για Κάιρο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο, Διανυκτέρευση. 
 
8η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – Αρχαιολογικό Μουσείο - Γκίζα 
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 Τουταγχαμών. 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.  Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για περιπάτους και 
ψώνια. Δείπνο και Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 
 
9η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ 
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο του Καίρου και την πτήση μας προς Αθήνα. Μετά 
την άφιξη μας, άμεση αναχώρηση για την Πάτρα. 
 
 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: €2.250 

                          Επιβάρυνση μονόκλινου: €680 
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Συμπεριλαμβάνονται:  

• Μεταφορά Πάτρα – Αθήνα – Πάτρα με Πούλμαν  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ, απευθείας με την Egyptair 

• ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

• 4 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο σε ξενοδοχείο 5* με ημιδιατροφή (Intercontinental Cairo ή αντίστοιχο) 

• Κρουαζιέρα κατηγορίας 5* LUX (Mayfair Cruises ή αντίστοιχη), 4 διανυκτερεύσεων με πλήρη διατροφή. 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την Egyptair ΚΑΪΡΟ- ΛΟΥΞΟΡ & ΑΣΟΥΑΝ -ΚΑΪΡΟ 

• Γεύμα στην Αλεξάνδρεια, όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα 

• Όλες οι μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο Λεωφορείο. 

• Είσοδοι στα Αξιοθέατα και τα Μνημεία  της κάθε πόλης. 

• Αρχηγός – Συνοδός του Γραφείου μας. 

• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας! 

• Επιπλεόν Ταξιδιωτική Ασφάλεια  

• Φιλοδωρήματα 
 
ΔΕΝ Συμπεριλαμβάνονται: 

• Τυχόν έξοδα προσωπικού χαρακτήρα. 

• Βίζα εισόδου $25 (πληρώνεται υποχρεωτικά κατά την άφιξη) 

• Τα ποτά στα δείπνα 

• Ό,τι δεν αναφέρεται στα «συμπεριλαμβάνονται». 
 

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 500€ μέχρι 15/09/2022, βάση διαθεσιμότητας. 
 

 
 Σημειώσεις: 

1. Το Διαβατήριο σας πρέπει να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής. 
2. Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος και των διανυκτερεύσεων δεν είναι δεσμευτική και μπορούν να τροποποιηθούν 

από τον αρχηγό της εκδρομής, ή και να ματαιωθούν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, με κύριο γνώμονα πάντα την 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος και την ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

3. Τα μονόκλινα δωμάτια είναι διαθέσιμα μόνο κατόπιν ζήτησης και επιβεβαίωσης από το ξενοδοχείο και την 
Κρουαζιέρα. 

4. Απαιτείται η υπογραφή της Σύμβασης Συμμετοχής σε οργανωμένο Ταξίδι. 
 
 

Γιατί να επιλέξετε τη «δική μας» Αίγυπτο: 
 

1. Ταξιδεύουμε στην καλύτερη περίοδο του χρόνου, παρά την αυξημένη ζήτηση και την περιορισμένη διαθεσιμότητα, 
με τις πλέον ιδανικές θερμοκρασίες για να απολαύσουμε τα μοναδικά αξιοθέατα όσο το δυνατόν περισσότερο! 

2. Χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των ξενοδοχείων και της κρουαζιέρας που χρησιμοποιούμε, τα οποία είναι 
πραγματικά 5* και όχι όπως άλλα που αναφέρονται ως 5*, βάση της τοπικής ταξινόμησης. 

3. Με αυστηρές επιλογές σε δείπνα και γεύματα, καθώς η διατροφή στην Αίγυπτο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή 
4. Συνοδός του γραφείου μας από τη στιγμή της αναχώρησης μέχρι και τη στιγμή της επιστροφής μας. 
5. Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής μας, και όχι μόνο σε Κάιρο – Αλεξάνδρεια  
6. Όλα συμπεριλαμβάνονται στην τελική τιμή χωρίς προαιρετικά ή εξτρά χρεώσεις! 
7. Ένα πλήρες πρόγραμμα με όλα τα σημαντικά αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφτεί κάποιος στην Αίγυπτο. 


