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1θ θμζρα 16/03 Ακινα – Κάιρο  
Συγκζντρωςθ ςτθν πλατεία ΗΩ ςτθν Ρετροφπολθ ςτισ 20.30. Μεταφορά με ποφλμαν ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ, πτιςθ 
 A3 934 ςτισ 00.01 για το Kάιρο.  
 2θ θμζρα 17/03 Χριςτιανικό & Ιςλαμικό Κάιρο - Μουςείο - Ρυραμίδεσ - Σφίγγα  
Άφιξθ ςτο Κάιρο 02.00 Λίγα μζτρα από τθν ζξοδο ςασ από το αεροπλάνο κα ςυναντιςετε τον αντιπρόςωπο  του γραφείου μασ 

Κο  ABDELHAMED, τθλ. +20 1111996947 με ταμπζλα Lara Travel ο οποίοσ κα τακτοποιιςει  τθν βίηα ςασ, κα ςασ βοθκιςει 

 ςτον ζλεγχο διαβατθρίων, τθν παραλαβι των αποςκευϊν ςασ. Μαηί του κα κατευκυνκείτε προσ τθν ζξοδο όπου κα ςασ 
περιμζνει το ποφλμαν. Μεταφορά ςτο ξενοδοχείο, τακτοποίθςθ ςτο δωμάτιο & διανυκτζρευςθ. 
Στισ 8,30 αφφπνιςθ 9,00 κα πάρετε πρωινό & 9,30 αναχϊρθςθ με τον ξεναγό για  ολοιμερθ ξενάγθςθ ςτο Κάιρο. Θα δοφμε  
το Αιγ. Μουςείο, Τον ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου,  τισ επιβλθτικζσ Ρυραμίδεσ, , το κολοςςιαίο άγαλμα τθσ Σφίγγασ. ΓΕΥΜΑ. Επί- 
ςκεψθ ςτο εργαςτιριο Ραπφρων όπου μακαίνουμε τον τρόπο καταςκευισ τουσ. Το μεγάλο τηαμί ςτθν είςοδο του πολφβουου  
γεμάτο χρϊματα παηαριοφ Χαλ Ελ Καλίλι, γνωςτό για τα αμζτρθτα είδθ λαϊκισ τζχνθσ. Επιςτροφι ςτο ξεν/χείο & διαν/ςθ. 
3θ μζρα 18/03 Κάιρο – Aγία Αικατερίνθ  
Ρρωινό, αναχϊρθςθ για τθν χερςόνθςο του Σινά, Σθμείο ςυναντιςεωσ 2 Ηπείρων & διαχωριςτικι γραμμι 2 καλαςςϊν. Είναι   
θ  πφλθ μεταξφ τθσ Αφρικισ  - Αςίασ & γζφυρα μεταξφ Μεςογείου & Ερυκράσ κάλαςςασ από τα ςπουδαιότερα ςταυροδρόμια 
του Κόςμου. Εδϊ κα επιςκεφτοφμε τθν Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο & διαν/ςθ. 
 ΟΙ ΤΟΛΜΗΟΙ μποροφν να κάνουν ανάβαςθ ςτο ΠΟΣ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ (υψόμετρο 2.850μ) που γίνεται τισ πρϊτεσ πρωινζσ 
ϊρεσ. Ζνα οδοιπορικό που κα μείνει για πάντα χαραγμζνο ςτθν μνιμθ ςασ. 
4θ μζρα 19/03 Aγία Αικατερίνθ – Καιρο  
Ρρωινό, επίςκεψθ – προςκφνθμα ςτθν Ιερά Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ & αναχϊρθςθ για τθν επιςτροφι μασ ςτο Κάιρο. 
Η διαδρομι μασ μοναδικι μζςα από ζρθμο, πετρελαιοπθγζσ & υπογείωσ από τθν Διϊρυγα του Σουζη κα μασ κρατιςει 
αμείωτο το ενδιαφζρον. Άφιξθ ςτο Κάιρο, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο & διανυκτζρευςθ. 
ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ 2ϊρθ κρουαηιζρα με ποταμόπλοιο ςτον ΝΕΙΛΟ. Με  φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγθμζνο πολφβουο 
Κάιρο απολαφςετε το δείπνο ςασ με πλοφςιο μουςικό – χορευτικό πρόγραμμα (χορό τθσ κοιλιάσ, Ντερβίςθδεσ). 

5θ μζρα 20/03 Καιρο – Ακινα   
Ρρωινό, Check out από το ξενοδοχείο περίπου ςτισ  11.00 – 12.00. Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Καΐρου & πτιςθ A3 933 
ςτισ 19.30 για τθν επιςτροφι μασ ςτθν Ακινα ςτισ 21.40. Μεταφορά με ποφλμαν ςτθν Ρετροφπολι. 
 

Για τισ 20/03 ςασ προτείνουμε :   
ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ : ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ 
Oλοιμερθ επίςκεψθ ςτθν Αλεξάνδρεια με Ελλθνόφωνο ξεναγό & γεφμα. Θα δοφμε το Ελλθνορκόδοξο Ρατριαρχείο, Το ςπίτι 
του Καβάφθ, τθν Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξάνδρειασ, το φροφριο Κάιτ Μπζυ χτιςμζνο πάνω ςτον  Φάροσ τθσ Αλεξάνδρειασ. 
   
 

Ρεριλαμβάνει : 

 Αεροπορικά ειςιτιρια Ακινα - Κάιρο - Ακινα με Aegean Air & Φόρουσ Αεροδρομίων. 

 Μια χειραποςκευι 8 κιλϊν και μια παραδοτζα αποςκευι 20 κιλϊν ανά άτομο. 

 Πλεσ τισ μεταφορζσ βάςθ προγράμματοσ με πολυτελι ποφλμαν.  

 Ξενάγθςθ ςτο Κάιρο με Ελλθνόφωνο ξεναγό & γεφμα ςε επιλεγμζνο τοπικό εςτιατόριο. 

 Ειςιτιρια Αρχαιολογικϊν χϊρων, μουςείων, βάςθ προγράμματοσ. 

 Δφο διανυκτερεφςεισ ςτο Κάιρο με μπουφζ πρωινό ςτο κεντρικό ξενοδοχείο Grand Nile Tower 5* . 

 Μία διανυκτζρευςθ ςτθν Αγία Αικατερίνθ ςτο ξενοδοχείο Morgan Land 4* με πρωινό & δείπνο. 

 Μια διανυκτζρευςθ ςτο Κάιρο με μπουφζ πρωινό ςτο ξενοδοχείο Holiday Inn City Stars 5*.  

 Τοπικοφσ  Αντιπροςϊπουσ,  Βίηα ειςόδου ςτθν Αίγυπτο. 

 Αςφάλεια  Αςτικισ Ευκφνθσ & Ταξιδιωτικι Αςφάλιςθ προςωπικοφ ατυχιματοσ, ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ,       
απϊλειεσ αποςκευϊν,   covid-19 (ζωσ 70 ετϊν  

Δεν  περιλαμβάνει :         

 Φιλοδωριματα 25€ ανά άτομο, προαιρετικά (Ρλθρωτζα τοπικά) & Πτι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα.    
Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ &  δφναται να αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. 

Ενημερωτικό εκδρομής Κάιρο – Αγ. Αικατερίνη (Σινά)  16 – 20/03/2023 
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