
 

Κάιρο - Αλεξάνδρεια  
Διάρκεια:  

4 & 5 Μέρες 

 Αναχώρηση:  

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή όλο τον χρόνο & 11/08 (15 Αύγουστος) 

από 
440 

€ 

Ταξίδι  στην Αίγυπτο με Πυραμίδες της Γκίζα, Σφίγγα, Αρχαιολογικό Μουσείο Καίρου, Παζάρι Χαν Ελ 
Χαλίλ, Σπίτι Καβάφη, Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας, Κήποι Μοντάζα... Η  εκδρομή  μας αυτή είναι 
αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της  Αιγύπτου, στο  Κάϊρο. Τη μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής, η πόλη 
που αποτελεί την καρδιά του  Αραβικού Κόσμου ! Η πόλη με τους χίλιους μιναρέδες, τα αμέτρητα 
επιβλητικά θέα και τη σύγχρονη ζωή! Μια πραγματικά συνάντηση  της εξωτικών  διακοπών  και 
μαγείας της  Ανατολής, με την εμπειρία και τις τεχνολογικές γνώσεις της Δύσης! Το Αιγυπτιακό 
Μουσείο με τα Φαραωνικά αριστουργήματα! Το ανεπανάληπτο παζάρι Khan El Khalili! Ο πανύψηλος 
(187 μέτρα) Πύργος του Καΐρου! Και ακόμα, οι  Πυραμίδες και η Σφίγγα της Giza . Ένα 
ανεξάντλητο, νοσταλγικό παρελθόν, που περιμένει τον επισκέπτη, γεμάτο μυστήριο, σοφία και 
επιβλητικότητα.Ζήστε ένα αξέχαστο  ταξίδι   

Μείνετε σε ένα από τα ωραιότερα ξενοδοχεία στον κόσμο!!!! 
 

Cairo Marriott Hotel & Omar Khayyam Casino  5* Lux  | Κάϊρο 

 

 

 

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 

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 ξενοδοχείο 5* 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 ξενοδοχείο 5* της Αλεξάνδρειας. Γεμάτοι εμπειρίες επιστρέφουμε 

αργά το απόγευμα στο Καϊρο. Διανυκτέρευση 

 

4η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και για το 4-ήμερο πρόγραμμα, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Καΐρου απ΄ όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για 

την Αθήνα. 

Για το 5-ήμερο πρόγραμμα, δυνατότητα εκδρομής στο Παλιό Κάιρο όπου θα επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο Ναός 

χρονολογείται από τον 12Ο αιώνα μ.Χ και παραμένει ένας από τους πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Συνεχίζουμε με την 

επίσκεψη μας στο Νέο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Απρίλιο του 2021 και φιλοξενεί την 

πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου. Η περιήγηση στον κεντρικό χώρο του Μουσείου μας επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη άποψη 

για την κουλτούρα αυτής της ιστορικής χώρας. Η αίθουσα με τις μούμιες αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του Μουσείου, το οποίο 

περιλαμβάνει 20 βασιλικές μούμιες μεταξύ αυτών της Χατσεψούτ και του Τούθμοση. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 

Ημέρα αναχώρησης. Αφήνουμε το Κάιρο γεμάτοι νέες εικόνες κι εμπειρίες. Θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την 

πτήση επιστροφής μας για  Αθήνα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το Νέο Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού είναι ένα περιφερειακό μουσείο που φιλοξενεί προσωρινά τις μούμιες και ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ στο Νέο Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου (GEM) που θα λειτουργήσει το ερχόμενο έτος και θα φιλοξενήσει τους μεγάλους 

θησαυρούς της Αιγύπτου. 

 

 

ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2022 

  

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΚΑΪΡΟ (3) 

Ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με 

γεύμα 

4 

R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 

όλο τον χρόνο & 

15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11/08 

440 € 

MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  
480 € 

ΚΑΪΡΟ (3) -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου & 

Αλεξάνδρειας με γεύματα  

4 

R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 
495 € 

MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΑΜΙΣ 

535 € 

5 

R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 
550 € 

 MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  
595 € 

 

ΚΑΪΡΟ (3) 

Ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με 

γεύμα 

4 

R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 

όλο τον χρόνο & 

15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11/08 

440 € 

MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  
480 € 

4 
R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 
495 € 



ΚΑΪΡΟ (3) -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου & 

Αλεξάνδρειας με γεύματα  

MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΠΥΡΑΜΙΣ 

535 € 

5 

R.HILTON ή INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 
550 € 

 MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ  
595 € 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ( ΜΑΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 )  

** Στα ατομικά ταξίδια δεν περιλαμβάνεται αρχηγός συνοδός αλλά τοπικοί ελληνόφωνοι / αγγλόφωνοι ξεναγοί 

• Πετάξτε από την υπόλοιπη Ελλάδα σε συνδυασμό με την Egyptair με τιμή από 155€. 

• Τα εισιτήρια εσωτερικού επιβεβαιώνονται από την ασφάλεια αεροπορικής εταιρείας κατόπιν προσφοράς & μεταξύ των 

ανταποκρίσεων, γι' 

αυτό το λόγο είναι πιθανό να υπάρχει μεγάλη ανάμονη στο αεροδρόμιο Αθηνών. 

 

Αναχωρήσεις Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου : 

4,7,11,14,18,21,25,26,28/10 & 1,4,8,11,15,18,22,25,29/11 & 2,6,9,13,16/12 

 

Σύντομα θα αναρτηθούν οι ισχύουσες τιμές περιόδου, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους ταξιδιωτικούς μας 

συμβούλους 

 

  

Γενικές σημειώσεις 

Ενδεικτικές πτήσεις Egyptair / Aegean από/προς Αθήνα: 

  

                 EGYPT AIR                                                                  |                   AEGEAN AIRLINES 

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 13:15 – 14:05  &  19:40 – 20:30               |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 00:50  &  07:10 – 08:05 

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 09:10 – 12:15  &  15:35 – 18:40               |    ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 03:10 – 06:10  &  09:00 – 12:10 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΑΝΑΧ 

ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 

ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΚΑΤΑ 

ΑΤΟΜΟ 

ΓΙΑ 4 

ΑΤΟΜΑ 

ΚΑΪΡΟ (3) 

Ολοήμερη 

ξενάγηση 

Καΐρου με 

γεύμα 

4 

R.HILTON ή 

INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 

5* LUX 

Καθημερινά  

  

490 € 105 € 360 € 

- 45 € 

MARRIOTT 5*LUX 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
540 € 150 € 360 € 

ΚΑΪΡΟ (3) -

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

Ολοήμερη 

ξενάγηση 

Καΐρου & 

Αλεξάνδρειας 

με γεύματα  

4 

R.HILTON ή 

INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 

5* LUX 

640 € 105 € 360 € 

- 85 € 

MARRIOTT 5*LUX 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
670 € 150 € 360 € 

5 

R.HILTON ή 

INTER/NAL ή 

SOFITEL EL GEZIRAH 

5* LUX 

690 € 140 € 390 € 

 MARRIOTT 5*LUX 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
750 € 200 € 390 € 



Οι τελικές ώρες πτήσεων θα σας δοθούν με το ενημερωτικό της εκδρομής 3-4 ημέρες πριν την αναχώρηση 

 

Νόμισμα  : Λίρα Αιγύπτου  

Ρεύμα  : 220V – ίδιο με 

την Ελλάδα Διαφορά ώρας : ίδια ώρα με την Ελλάδα (εκτός κάποιων θερινών μηνών που έχουμε διαφορά 1 ώρας) 

Διεθνής κωδικός κλήσης : +20 

Εμβολιασμός : Όχι 

Βίζα : Απαραίτητη  

Διαβατήριο , Απαραίτητη Διαβατήριο : στους επόμενους 6 μήνες από την ημερομηνία αναχώρησης 

Κλίμα : Ήπιο και ξηρό, με θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς Κελσίου παραπάνω από την Ελλάδα 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 

• 3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής στο Κάιρο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 

• 2 γεύματα κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια σε ξενοδοχεία 5* lux ! 

• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 

• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

• Επαγγελματίες ελληνόφωνοι αρχηγοί / συνοδοί 

• Επαγγελματίες διπλωματούχοι τοπικοί ξεναγοί 

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

• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 

• Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια (Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες) 

• Ασφάλεια Covid 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων 225€ 

• Βίζα Αιγύπτου 25€ 

• Ποτά 

• Φιλοδωρήματα πληρωτέα κατά την άφιξη σας 15€ 

• Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνίσταται 

 

 

 

Γενικές Παρατηρήσεις –Βάση των Όρων συμμετοχής Round Travel 

1) Τα προγράμματα των εκδρομών του παρόντος τιμοκαταλόγου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα   Γενικών Όρον 

Συμμετοχής . της ιστοσελίδας www.roundtravel.gr και με κάθε δήλωση συμμετοχής αυτομάτως γίνονται αποδεκτοί από 

τους συμμετέχοντες . 

2) Για τη συμμετοχή στα ταξίδια χρειάζεται να αποσταλούν τα ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα 

διαβατήρια/ταυτότητες. Σε περίπτωση λάθους το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη και ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται τυχόν 

διαφορά που μπορεί να προκύψει από την αεροπορική εταιρεία για την αλλαγή ονόματος. 

3)Για να ταξιδέψετε σε χώρες εκτός Ε.Ε. Χρειάζεστε απαραιτήτως διαβατήριο τύπου που έχει εκδοθεί την τελευταία 

πενταετία με 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία σας στη χώρα προορισμού. 

4) Προκαταβολές & Εξοφλήσεις στις τράπεζες & ως αιτιολογία το όνομα του ταξιδιώτη & αριθμός αρχείου. 

 

 


