
 

Ε7 Κάιρο - Αλεξάνδρεια – Kρουαζιέρα Νείλου 

                                                 8 ημέρες / 7 διαν/σεις   

ΑΝΑΧ: κάθε Τρίτη , Παρασκευή 
(και έκτακτες αναχωρήσεις όλο το χρόνο , ειδικές αναχωρήσεις σε περιόδους εορτών) 

 

 
 
 
 
 
Λίγα λόγια για το ταξίδι… 
 
Ένα βιωματικό ταξίδι σε μια μυστηριακή χώρα. Ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Ένα ταξίδι 

σχεδιασμένο από τους ειδικούς στην Αίγυπτο και τις αραβικές χώρες. Με αφετηρία το Καιρο, 

ξαναζωντανεύουμε τις Πυραμίδες της Γκίζας και την επιβλητική σφίγγα, θαυμάζοντας την 

αρχιτεκτονική τους τελειότητα. Χανόμαστε στους θησαυρούς του Αρχαιολογικού Μουσείου και 

περιπλανιόμαστε ανάμεσα στις μυρωδιές και τα χρώματα στο παζάρι Χαν εν Χαλίλ. Στην 

Αλεξάνδρεια περπατάμε στους κήπους της Μοντάζα, σκαλίζουμε την ιστορία στην περίφημη 

βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και γνωρίζουμε ίσως την πιο εξαιρετική πνευματική φυσιογνωμία της 

Αιγύπτου, τον ποιητή Καβάφη. Ο Βασιλιάς Νείλος, ιερός ποταμός και πηγή ζωής από την 

αρχαιότητα θα μας φιλοξενήσει για μια πολυτελή κρουαζιέρα στις όχθες του. Από το Ασουάν μέχρι 

το Λούξορ, στεκόμαστε μπροστά σε κολοσσιαίους ναούς, με φόντο την απέραντη αμμούδα της 

ερήμου, αποκρυπτογραφούμε σύμβολα και παραστάσεις και αλληλοεπιδράμε με την ολότητα του 

τοπίου. Απελευθερωθείτε από κάθε μορφής κοινωνικά και θρησκευτικά στερεότυπα, ταυτιστείτε και 

νιώστε εξερευνητές σε έναν μοναδικό προορισμό.  

                                         

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ 

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 ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Ολοήμερη ξενάγηση 

Το γραφείο μας παρέχει έμπειρους αρχηγούς / ξεναγούς σε αποκλειστικότητα που 

είναι δίπλα σας σε όλη την διάρκεια του ταξιδιού σας. 



 
Καλώς ήλθατε στο Κάϊρο ή αλλιώς Αλ Καχίρα, την δεύτερή μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής. Οικοδόμημα των 

Αράβων το 989 μ.Χ, αυτή η ζεστή και πολύβουη πόλη, δίπλα στην έρημο αποτελεί μίγμα αρχαίας πολιτείας 

και κοσμοπολίτικης αύρας. Η πρώτη μας ξενάγηση , θα ξεκινήσει με το αρχαιολογικό Μουσείο του 

Καιρου.  Σε αυτό τον χώρο στεγάζονται Φαραωνικά αριστουργήματα Χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας.  

Τα ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών) καθώς επίσης και τα περίπου 120000 εκθέματα 

αποτελούν μια μοναδική εμπειρία πρώτης συνάντησης με τον αιγυπτιακό αρχαίο πολιτισμό. Συνεχίζουμε με 

τα ταφικά μνημεία των 3 Φαραώ της 4ης δυναστείας, τις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 

θαύματα του αρχαίου κόσμου που επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Οι πυραμίδες του Χέωπος, του Χεφρήνου 

και του Μυκερίνου διαχρονικές και αιώνιες, αποτελούν την επιτομή ενός από τους αρχαιότερους 

πολιτισμούς της ανθρωπότητας. Σε κοντινό σημείο και μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η περίφημη 

Σφίγγα, με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Καϊρο, αναπαριστά τον Φαραώ Χεφρίνα με σώμα λιονταριού. 

Μετά από μια σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων, θα γευματίσουμε σε επιλεγμένο 

εστιατόριο του ΚαΪρου. Η σημερινή μας περιήγηση ολοκληρώνεται στο πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ. 

Πνιγμένο από χρώματα και μεθυστικές μυρωδιές το παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ, ως ένα αυθεντικό ανατολίτικο 

παζάρι αντικατοπτρίζει όλη την αυθεντικότητα των Αιγυπτίων. Διανυκτέρευση 

3η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - 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 ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – ΛΟΥΞΟΡ 

Νωρίς το πρωί μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Καΐρου, όπου θα πάρουμε την πτήση διάρκειας 

περίπου μιας ώρας για το Λούξορ . Το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον Ναό του Λούξορ (οι αιγυπτιοι το 

ονόμαζαν και ως το «το μεσημβρινό χαρέμι του Άμμωνα») και αυτόν του Καρνάκ με τον υπόστυλο χώρο με 

τις 134 κολώνες, το ιερό και τη θεία λίμνη.  Κάποτε οι δυο αυτοί ναοί ενώνονταν μεταξύ τους. Γεύμα και 

δείπνο στο πλοίο. Διανυκτέρευση 

5η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

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 Τουτ Ανκ Αμόν 

βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι της ερήμου. Οι Φαραω 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 Χατσεπτούτ, 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. 

6η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - Ετφού, Κομ 'Ομπο 

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 Έτφου. 

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. Αξιοσημείωτες είναι οι  σκηνές που 

αντικατοπτρίζουν την αιώνια μάχη μεταξύ Χόρους και Σέθ. Συνεχίζοντας τις ιστορικές μας αναζητήσεις στον 

Ιερό ποταμό φτάνουμε στον πρώτο μας προορισμό, το 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. Δείπνο 

και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση. 

7η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΑΣΟΥΑΝ 

Πρωινό και πλεύση για το Ασουάν. Η πιο ηλιόλουστη νότια πύλη της Αιγύπτου, με την χαρακτηριστική 

αφρικάνικη ατμόσφαιρα είναι ικανή ώστε να σας χαρίσει μια πραγματική εμπειρία στις όχθες του Νείλου.  Η 

περιήγησή μας ξεκινά με ποταμόπλοιο στο μικρό και μεγάλο φράγμα του Ασουάν καθώς και στα ορυχεία 

γρανίτη με τον ημιτελή οβελίσκο. Μεταφορά στο κρουαζιερόπλοιο όπου θα μας φιλοξενήσει τις επόμενες 

μέρες σε ένα από τα πιο μαγικά ταξίδια της ζωής μας. Αφού γευματίσουμε, ξεκινάμε μια βόλτα με τις 

γραφικές φελούκες στον Νείλο. Κατά την πλεύση μας, την προσοχή μας ταράζει η νήσος Κίτσενερ. Ένα 

νησί που στο σύνολο του αποτελεί έναν βοτανικό κήπο με εξωτικά και σπάνια είδη φυτών και πουλιών. 

Συνεχίζοντας την βόλτα μας, ατενίζουμε το λαμπρό μαυσωλείο του Αγά Χαν, ο οποίος αγωνίστηκε για τα 

δικαιώματα τον μουσουλμάνων στην Ινδία. Ακολουθεί δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση. 

Από το Ασουάν υπάρχει η δυνατότητα, για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, να πραγματοποιήσουν 

επισκεψη - εκδρομή το Αμπου Σίμπελ (με πτήση από το Ασουάν) και να ξεναγηθούν στους ναούς του 

Ραμσή ΙΙ και της βασίλισσας Νεφερτάρη 

8η ΜΕΡΑ : ΑΣΟΥΑΝ – ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 

Έχοντας ‘’αγγίξει’’ την ιστορία αφήνουμε το Ασουάν μετά το πρωινό μας γεύμα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 

όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Αθήνα μέσω Καϊρου. 

Περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή • Ξενοδοχεία & γεύματα όπως αναφέρονται στον ένθετο τιμοκατάλογο 

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

αντιπροσώπων • Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες • Ταξιδιωτική ασφάλεια • Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται: 

• Φόροι αεροδρομίων •  (Βίζα Αιγύπτου • Ποτά, Φιλοδωρήματα πληρωτέα κατά την άφιξη σας ) • Οτιδήποτε 

προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται 

Ειδικές προσφορές για παρέες άνω των 10 ατόμων και για συλλόγους ,εταιρείες 

 


