
 

 

 

 

 

Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Σάρμ Ελ Σέϊχ | 

Ε2 

8 Μέρες 

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή όλο τον χρόνο & 11/08 (15 Αύγουστος) & 26/10 (28η 

Οκτωβρίου) & 23/02 (Καθ. Δευτέρα) & 22/03 (25η Μαρτίου) 

Αραβικές Χώρες - Ατομικά Ταξίδια Ομαδικά Ταξίδια 

Ταξίδι στην Αίγυπτο με Πυραμίδες της Γκίζα, Σφίγγα, Αρχαιολογικό 
Μουσείο Καίρου, Παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ, Σπίτι Καβαφη, Βιβλιοθήκη 
Αλεξάνδρειας, Κήποι Μοντάζα... Η εκδρομή μας αυτή είναι 
αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάϊρο. Τη 
μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής, την πόλη που αποτελεί την καρδιά 
του Αραβικού Κόσμου! Η πόλη με τους χίλιους μιναρέδες, τα 
αμέτρητα επιβλητικά αξιοθέατα και τη σύγχρονη ζωή! Μια 
πραγματικά ιδανική συνάντηση εξωτικών διακοπών και της 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 ενα 
αξέχαστο ταξίδι με το Γραφείο μας 

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

https://www.pyramistravel.gr/travel-type/atomika-taxidia
https://www.pyramistravel.gr/travel-type/omadika-taxidia


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

Υπερπολυτελές και εντυπωσιακό συγκρότημα στος όχθες του Νείλου. 
Πρόσφατα ανακαινισμένο, με αρμονικό συνδυασμό του παλιού βασιλικού 
ανακτόρου και των μοντέρνων κτηρίων. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της 
πόλης στο νησί  Gezira και διαθέτει άνετη αίθουσα υποδοχής, ρεσεψιόν, 
καταστήματα, 12 εστιατόρια, ανατολίτικη γωνιά στους ευρύχωρους κήπους, 
μπάρ, pub, καζίνο, αίθουσα αισθητικής και γυμναστικής , πισίνα με μπαρ και 
αίθουσες συνεδριάσεων. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΜΑΣ ΣΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ! 
ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID ! 
8 Μέρες 

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. 

Σημείωση: 
Το σπίτι του Καβάφη βρίσκεται σε ανακαίνιση εσωτερικά, θα 
πραγματοποιηθεί εξωτερική ξενάγηση.  
Αντικαθιστούμε με επίσκεψη στο Φρούριο χτίστηκε από τον Σουλτάνο 
Qaitbey, στη θέση του αρχαίου φάρου της Αλεξάνδρειας. Τμήματα των 
υπολειμμάτων του φάρου φαίνονται στην κατασκευή του παλιού οχυρού. Ένα 
από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο φάρος είχε ένα εκπληκτικό ύψος 
125 μέτρων με περίπου τριακόσια δωμάτια στο κάτω μέρος για εργάτες. Το 
φανάρι και οι δύο πάνω όροφοι του φάρου έπεσαν γύρω στο 700 μ.Χ. 
σύμφωνα με πολλές αναφορές. Ο υπόλοιπος φάρος καταστράφηκε από 
σεισμό γύρω στο 1100 μ.Χ. Η είσοδος γίνεται μέσω μιας πύλης από κόκκινο 
γρανίτη που ήρθε από το Ασουάν. 

 

4η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ –  Κατάδυση / Σνόρκελινγκ 
Πρωϊνό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Σαρμ Ελ Σέιχ. Σήμερα 
σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στους κοραλλιογενείς  υφάλους της 
Ερυθράς Θάλασσας, όπου μπορείτε να κάνετε καταδύσεις ή απλώς να 
κολυμπήσετε με μάσκα και πέδιλα για να θαύμασετε τον υπέροχο βυθό με τα 
κοράλλια και τα τροπικά ψάρια. Όσοι από εσάς επιθυμείτε να κάνετε 
κατάδυση, αν δεν έχετε μαζί σας τον εξοπλισμό κατάδυσης, θα πρέπει πριν 
την αναχώρηση του πλοίου να ενοικιάσετε τον απαραίτητο εξοπλισμό 
(χρειάζεται δίπλωμα). Για όσους θα προτιμήσουν το σνόρκελινγκ, η μάσκα και 



τα πέδιλα προσφέρονται δωρεάν από το πλοίο. Κατά την εκδρομή 
προσφέρεται ελαφρύ γεύμα στο πλοίο. Επιστροφή στο Σαρμ Ελ Σέιχ αργά το 
μεσημέρι. Διανυκτέρευση. 

 

5η ΜΕΡΑ : ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Μονή Αγ.Αικατερίνης 
 Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη μονή της 
Αγ.Αικατερίνης, η οποία αποτελεί ορόσημο του Χριστιανισμού. Στη μονή 
πραγματοποιείται ξενάγηση από τους ίδιους  τους μοναχούς όπου θα 
θαυμάσουμε τα περίφημα ψηφιδωτά, θα δούμε την Φλεγόμενη Βάτο και θα 
προσκυνήσουμε τα λείψανα της Αγ.Αικατερίνης. Στην εκδρομή 
περιλαμβάνεται και ένα γεύμα. Επιστροφή στο Σαρμ Ελ Σέιχ το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 

6η ΜΕΡΑ : ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Χαλάρωση και διασκέδαση 
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε να απολαύσετε τις διακοπές σας 
χρησιμοποιώνας τις παροχές του ξενοδοχείου σας  όπως έιναι η πισίνα, το 
spa , το γυμναστήριο. Μπορείτε να πιείτε ένα δροσερό κοκτέιλ στο pool bar ή 
απλά να κολυμπήσετε και να ξεκουραστείτε στην ιδιωτική παραλία του 
πολυτελούς θέρετρου όπου διαμένετε. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε τη περιοχή Naama Bay όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
απολαύσετε την απίθανη νυχτερινή ζωή της πόλης! Επιλέξτε να διασκεδάσετε 
σε ένα από τα δημοφιλή εστιατόρια / μπαρ όπως είναι το Buddha bar, Hard 
rock café ή να δοκιμάσετε τη τύχη σας σε ένα από τα καζίνο. Διανυκτέρευση. 

 

7η ΜΕΡΑ : ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων 
Πρωϊνό και η πρόταση μας για τη σημερινή ημέρα είναι να απολαύσετε τη 
παραλία ή να πάρετε τα πρώτα μαθήματα καταδύσεων από έμπειρους 
καθηγητές. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να δοκιμάσετε μια βόλτα με 
καμήλες ή μηχανάκια ερήμου στη μυστηριώδη έρημο και να καταλήξετε σε 
δείπνο σε σκηνές βεδουίνων. Διανυκτέρευση. 

 

8η ΜΕΡΑ : ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – ΚΑΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ 
Ημέρα επιστροφής. Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση για το Κάιρο και στη 
συνέχεια πτήση επιστροφής για Αθήνα.  

 

 
  



Τιμή από 

870.00€ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  Μαΐου 
-  Σεπτεμβρίου 2022 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ 
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

KAΪΡΟ (3)–

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - 

ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ (4) 

Ολοήμερη Ξενάγηση 

Καίρου & Αλεξάνδρειας με 

γεύματα | All Inclusive στο 

Σαρμ ελ Σέιχ 

8 

R.HILTON or INTER/NAL or 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 

Αναχωρήσεις κάθε Τρίτη & 

Παρασκευή  &  

 15ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 11/08 

870 € 

  MARRIOTT 5*LUX  

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΜΑΣ 

910 € 

  

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ( ΜΑΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
)  

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

ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ 
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

KAΪΡΟ (3)–

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

- 

ΣΑΡΜ ΕΛ 

ΣΕΙΧ (4) 

Ολοήμερη 

Ξενάγηση 

Καίρου & 

Αλεξάνδρειας με 

γεύματα | All 

Inclusive στο 

Σαρμ ελ Σέιχ 

8 

R.HILTON or INTER/NAL or 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 

Καθημερινά 

  

970 € 230 € 

  MARRIOTT 5*LUX  

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΜΑΣ 

1020 € 275 € 

• Σε περίπτωση αύξησης τιμών από τις αεροπορικές εταιρείες ή άλλες 
υπηρεσίες, πιθανόν να υπάρξει αντίστοιχη αναπροσαρμογή τιμών.  



• Παρακαλώ να επικοινωνείτε με τους ταξιδιωτικούς μας συμβούλους 

προκειμένου να επιβεβαιώνετε με την κράτηση σας την τελική τιμή. 
• Πετάξτε  από την υπόλοιπη Ελλάδα σε συνδυασμό με την Egyptair με 

τιμή από 155€. 
• Τα εισιτήρια εσωτερικού επιβεβαιώνονται από την αεροπορική εταιρεία 

κατόπιν διαθεσιμότητας & ασφάλειας μεταξύ των ανταποκρίσεων, γι 
αυτό το λόγο είναι πιθανό να υπάρχει μεγάλη αναμονή στο αεροδρόμιο 
Αθηνών. 

• Ταξιδέψτε από Θεσσαλονίκη & Κρήτη και κερδίστε έκπτωση εισιτηρίου 
60€ το άτομο! 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 - 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (εκτός Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφανίων & 
Πάσχα) 

Περιλαμβάνονται 

• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή  
• 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής στο Κάιρο σύμφωνα 

με τον τιμοκατάλογο 
• 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* Jaz Mirabel Beach ή παρόμοιο στο 

Σαρμ Ελ Σέιχ με all inclusive 
• 2 γεύματα σε ξενοδοχεία 5* κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε 

Κάιρο & Αλεξάνδρεια 
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 
• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 
• Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 
• Επαγγελματίες αρχηγοί / συνοδοί 

ΚΩΔ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΑΧ 
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔ.& 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΤΙΜΗ* 

E02 

KAΪΡΟ (3)–

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 

- ΣΑΡΜ ΕΛ 

ΣΕΙΧ (4) 

Ολοήμερη 

Ξενάγηση 

Καίρου & 

Αλεξάνδρειας με 

γεύματα σε 

ξενοδοχεία 5*lux 

| All Inclusive 

στο Σαρμ ελ Σέιχ 

8 

R.HILTON or INTER/NAL or 

SOFITEL EL GEZIRAH 5* LUX 

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 

& 28η ΟΚΤ. 26/10 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02 25η ΜΑΡΤ. 22/03 
930 € 

  

310€ 

  

305 € 

555 € 
MARRIOTT 5*LUX 

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΜΑΣ 

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή 

& 28η ΟΚΤ. 26/10 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02 25η ΜΑΡΤ. 22/03 
985 € 370 € 



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

• Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων  
• Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια 
• Ασφάλεια Covid 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων 310€. 
• Βίζα Αιγύπτου 25€ (πληρωτέα εκεί) 
• Φιλοδωρήματα 15€ (πληρωτέα εκεί)  
• Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων που 

συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή 
• Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται 

Γενικές σημειώσεις 

Ενδεικτικές πτήσεις Egyptair / Aegean από/προς Αθήνα: 

01/05-30/09/2022 

                 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 

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

 

                                             EGYPT AIR                             |            A
EGEAN AIRLINES 

                                   01-
29/10/2022                                                                     01-
29/10/2022                                                             

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 

                                30/10/22-
30/04/23                                                           30/10/22-30/04/23 

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 16:00 – 
17:50                                           |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 
01:50   

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 10:35 – 12:30                                          |    ΚΑΙΡΟ 
- ΑΘΗΝΑ : 04:40 – 06:40 

 

 Σημ. Οι εσωτερικές πτήσεις στην Αίγυπτο πραγματοποιούνται πολύ νωρίς το 
πρωί. 

 

Νόμισμα : Λίρα Αιγύπτου  
Ρεύμα : 220V – ίδιο με της Ελλάδας 
Διαφορά ώρας : ίδια ώρα με της Ελλάδας (εκτός κάποιων θερινών μήνων 
που έχουμε διαφορα 1 ώρας) 
Διεθνής κωδικός κλήσης : +20 
Εμβολιασμός : Όχι 
Βίζα : Απαραίτητη  
Διαβατήριο :Απαραίτητο, να μην λήγει στους επόμενους 6 μήνες από την 
ημερομηνία αναχώρησης 
Κλίμα : Ήπιο και ξηρό, με θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς Κελσίου παραπάνω 
από της Ελλάδας 

Επιπλέον Σχόλια 

Γενικές Παρατηρήσεις –Βάση των ‘Όρων συμμετοχής  

1) Το προγράμματα των εκδρομών του παρόντος τιμοκαταλόγου αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των Γενικών όρων συμμετοχής (Γ.Ο.Σ) της 
ιστοσελίδας  www.roundtravel.gr  και με κάθε δήλωση συμμετοχής αυτομάτως 
γίνονται αποδεκτά από τους συμμετέχοντες. 
2) Για την συμμετοχή στα ταξίδια χρειάζεται να αποσταλούν εγγράφως 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 ενδεχομένως να προκύψει από την 
αεροπορική εταιρεία για την αλλαγή ονόματος. 
3) Για να ταξιδέψετε σε χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζεστε απαραιτήτως 
διαβατήριο νέου τύπου που έχει εκδοθεί την τελευταία πενταετία με 
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία άφιξής σας στην χώρα προορισμού. 
4) Προκαταβολές & Εξοφλήσεις στις ακόλουθες τράπεζες & ως αιτιολογία το 



όνομα του ταξιδιώτη & αριθμός File. 

 

Πληροφορίες 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Διαβατήριο : Απαιτείται η κατοχή διαβατηρίου νέου τύπου, το οποίο εκδίδεται 
από το τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένετε. Σε περίπτωση 
που ήδη έχετε στη κατοχή σας διαβατήριο, έχετε την ευθύνη να ελέγξετε ότι 
είναι τουλάχιστον σε εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία επιστροφής σας από 
το ταξίδι. 

VISA : Για την είσοδο στην Αίγυπτο, απαιτείται VISA, για την έκδοση της 
οποίας, μεριμνά το γραφείο μας. 

Νόμισμα : Το νόμισμα της Αιγύπτου είναι η Αιγυπτιακή λίρα (EGP), η οποία 
υποδιαιρείται σε 100 γρόσια (κιρς). Η Ισοτιμία ευρώ – Αιγυπτιακής λίρας 
(EGP) είναι μεταβλητή, H σημερινή ισοτιμία (03/17) αποτυπώνεται με την 
ισότητα 1€ = με 19,6 Αιγυπτιακές λίρες (EGP). Ενημερωθείτε για τη τρέχουσα 
ισοτιμία προ της αναχώρησης σας. 

Ανταλλαγή Συναλλάγματος : Για να ανταλλάξετε Ευρώ (€), Αιγυπτιακή Λίρα 
(EGP), σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα ανταλλακτήρια εντός του 
αερολιμένα Καϊρου, είτε αυτά που ευρίσκονται εντός του ξενοδοχείου 
διαμονής.  ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορείτε να έχετε συναλλαγές με λίρες Αιγύπτου 
εκτός της Αιγυπτιακής επικράτειας. Απαγορεύεται ακόμη και στα duty free 
(καταστήματα αφορολογήτων) του αεροδρομίου του Cairo. 

Βάρος - Αποσκευές: Δικαιούστε αποσκευή 23κιλών, και μία χειραποσκευή 
κατά άτομο. Προτείνουμε πριν μεταβείτε στο αεροδρόμιο, να εφαρμόσετε 
σφιχτά την ετικέτα του Γραφείου μας στην αποσκευή σας, προκειμένου να 
μπορεί να αναγνωριστεί γρήγορα και εύκολα. Θέλουμε να σας 
υπενθυμίσουμε, ότι η χρήση μικρών και ευέλικτων αποσκευών, εξοικονομούν 
χρόνο κατά τις μετακινήσεις σας. Σας ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται να 
μεταφέρετε οποιαδήποτε εκρηκτική ύλη, όπλο, ακίνδυνο ή μη, όπλο replica, 
συστήματα αυτοάμυνας αυτοσχέδια ή τυποποιημένα κ.α. 

Έλεγχος Χειραποσκευών: Σας ενημερώνουμε ότι στα αεροδρόμια 
αναχώρησης και επιστροφής που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, θα 
υποστείτε εκτεταμένο και ενδελεχή έλεγχο χειραποσκευής εντός της οποίας 
απαγορεύεται να μεταφέρετε, α. αιχμηρά αντικείμενα (ψαλιδάκια, σουγιάδες, 
μαχαίρια, λίμες, τσιμπιδάκια φρυδιών, νυχοκόπτες κ.α.) β. Υγρά άνω των 
50ml (Σαμπουάν, αφρόλουτρα, αρώματα, καλλυντικά, αναψυκτικά κ.α.), εκτός 
εάν τα έχετε προμηθευτεί από τα Duty free (εντός αεροδρομίου). 

Ένδυση - Υπόδηση : Ο ρουχισμός που θα χρησιμοποιήσετε στην Αίγυπτο 
είναι διαφορετικός ανά περίοδο. Για το διάστημα Απριλίου - Οκτωβρίου, θα 
χρειαστείτε καλοκαιρινά ενδύματα και καπέλο/γυαλιά προστασίας. Το 
διάστημα Νοεμβρίου – Μαρτίου, θα χρειαστείτε, ελαφρά χειμερινά, βαμβακερά 



και μάλλινα ενδύματα. Τη περίοδο Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου θα χρειαστείτε 
αμιγώς χειμερινά ενδύματα.   Συνίσταται να έχετε μαζί σας άνετα υποδήματα 
(χαμηλό ή και καθόλου τακούνι) που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες του 
ταξιδίου. Συνίσταται να έχετε μαζί σας, μια βραδινή και πιο επίσημη 
ενδυμασία για τις βραδινές σας εξόδους, και ένα πανωφόρι για το βράδυ 
ανεξαρτήτως περιόδου που ταξιδεύετε. Είναι χρήσιμο να έχετε μαζί σας 
αντηλιακό σώματος και προσώπου με υψηλό δείκτη προστασίας λόγω της 
έκθεσης στον ήλιο κατά την επίσκεψη σας, στα αξιοθέατα. Επιπροσθέτως θα 
βοηθηθείτε από τη χρήση κάποιας ενυδατικής κρέμας ή γαλακτώματος.   

Ηλεκτρισμός : Στην Αίγυπτο, οι ρευματοδότες φέρουν τάση 230V AC/50Hz, 
όπως στην Ελλάδα. Ο τύπος ρευματοδότη που χρησιμοποιείται είναι τύπου C 
και F, όπως στην Ελλάδα. θα ήταν χρήσιμο να έχετε μαζί σας, έναν 
προσαρμογέα (βύσμα) πολλαπλού τύπου, για κάθε περίπτωση που πιθανόν 
απαιτηθεί. 

Ελληνική πρεσβεία: ∆ιεύθυνση: 18 Aisha El Taymouria Garden City, Cairo 
11451. Τηλ.: (00202) 27955915, 27950443, 27951074 Τηλ. Έκτακτης 
Ανάγκης: 002 0100 8478600 

Β. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ 

Έκταση Χώρας: 1.001.450 τετραγωνικά χιλιόμετρα.   

Πρωτεύουσα: Κάιρο (Cairo). 

Τοποθεσία και Γεωγραφία: Η Αίγυπτος συνορεύει, βορειοανατολικά με το 
Ισραήλ, δυτικά με τη Λιβύη και νότια με το Σουδάν. Βρέχεται βόρεια από τη 
Μεσόγειο και ανατολικά από την Ερυθρά Θάλασσα. Η Αίγυπτος είναι 
τοποθετημένη στην βορειοανατολική Αφρική και εν μέρει στην χερσόνησο του 
Σινά, η οποία αποτελεί ισθμό προς την νοτιοδυτική Ασία, χαρακτηρίζοντας την 
μία διηπειρωτική χώρα. Η Αίγυπτος θεωρείται μεγάλη δύναμη της  Βορείου 
Αφρικής, της Μεσογείου, της Ερυθράς Θαλάσσης και του ισλαμικού κόσμου. 

Πληθυσμός: 93.000.000 περίπου (2017) 

Γλώσσα : Η επίσημη γλώσσα της Αιγύπτου είναι τα αραβικά. Στην ενδοχώρα 
και το νότο ομιλούνται τα βερβερίνικά (γενική αραβική διάλεκτος). Η Αγγλική 
και η Γαλλική γλώσσα ομιλείται κυρίως από μορφωμένες ομάδες πληθυσμού. 

Θρησκεία : Η επίσημη θρησκεία της Αιγύπτου είναι ο Ισλαμισμός, Το 92% 
του πληθυσμού είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι. Το υπόλοιπο 8% απαρτίζεται 
από κόπτες Χριστιανούς κατά 7%, και λοιπούς Χριστιανούς κατά 1% 

Πολίτευμα: Προεδρική Δημοκρατία. Από το 2014 Πρόεδρος είναι ο Αμπντέλ 
Φατάχ αλ Σίσι εκλεγμένος απευθείας από το λαό της Αιγύπτου. 

Κλίμα: Η Αίγυπτος λόγω της μεγάλης της έκτασης, περιλαμβάνει 
διαφορετικές συνθήκες κλίματος. Στην Αίγυπτο εντοπίζονται υψηλότερες 
θερμοκρασίες στο Νότο από ότι στο Βορρά. Ο χειμώνας είναι ήπιος και 



ελαφρύς με λίγες βροχοπτώσεις και το καλοκαίρι θερμό στο εσωτερικό και 
ήπιο στα παράλια. Ακολουθούν οι μέσες ελάχιστες και μέγιστες τιμές 
θερμοκρασιών των βασικών πόλεων που θα διασχίσετε ή θα επισκεφθείτε.   

  

Πόλη Month Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

Sharm El Sheikh 
Μέγιστη (°C) 22 23 25 30 34 37 38 37 36 31 

Ελάχιστη (°C) 13 13 16 20 24 26 27 28 26 23 

Cairo 
Μέγιστη (°C) 18 18 22 27 32 34 34 33 32 28 

Ελάχιστη (°C) 9 9 12 15 18 20 22 22 20 18 

Aswan 
Μέγιστη (°C) 22 23 25 30 34 37 38 37 36 31 

Ελάχιστη (°C) 13 13 16 20 24 26 27 28 26 23 

Luxor 
Μέγιστη (°C) 22 23 28 33 39 41 41 39 38 33 

Ελάχιστη (°C) 6 7 11 16 21 23 24 23 21 17 

  

Διαφορά Ώρας: Η Αίγυπτος ανήκει στη χρονική ζώνη UTC±02:00 που είναι 
ίδια με αυτή της Ελλάδος.   

Συγκοινωνία: Για τη μεταφορά στις πόλεις συνιστούμε ταξί. Να 
διαπραγματεύεστε την αξία της διαδρομής, πριν να εισέλθετε στα οχήματα.   

Διατροφή: Η Αιγυπτιακή κουζίνα περιέχει αρκετά παραδοσιακά πιάτα όπως 
το Ful Medames, το Kushari και το Molokhia αλλά και από πιάτα που 
συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπως το 
kebab και το falafel.  Προσοχή. Σας προτρέπουμε να μην καταναλώνετε 
φρούτα και ωμά λαχανικά σαλάτας, τα οποία πιθανόν να μην έχουν πλυθεί 
καταλλήλως. Σας εφιστούμε τη προσοχή και σας προτρέπουμε να μη πίνετε 
το νερό του υδροδοτικού δικτύου. Προτείνουμε να πίνετε μόνο εμφιαλωμένο 
νερό, υπό την προϋπόθεση ότι το έχετε παραλάβει σφραγισμένο. Αντιστοίχως 
σας προτείνουμε να μη χρησιμοποιείτε παγάκια στα ποτά και αναψυκτικά σας. 
Η κατανάλωση τσάι ή καφέ δεν αποτελεί πρόβλημα καθότι το νερό έχει 
βραστεί. 

Γ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κάιρο (Cairo): Το Κάιρο ή αλλιώς Αλ-Καχίρα, είναι η πρωτεύουσα της 
Αιγύπτου και η μεγαλύτερη πόλη του Αραβικού κόσμου και της Αφρικής. 
Βρίσκεται κοντά στο Δέλτα του Νείλου. Ονομάζεται «η πόλη των χιλίων 
μιναρέδων» λόγω της κυριαρχίας της ισλαμικής αρχιτεκτονικής, και αποτελεί 
για καιρό, το κέντρο της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της περιοχής. Το 
Κάιρο ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα από την δυναστεία των Φατιμιδών, στην 



περιοχή όμως της σύγχρονης πόλης, βρίσκονται ερείπια παλαιότερων 
πρωτευουσών, όπως φαίνεται στα τμήματα του Παλαιού Καΐρου. Το Κάιρο 
σχετίζεται και με την Αρχαία Αίγυπτο λόγω της εγγύτητάς του με τις αρχαίες 
πόλεις της Μέμφιδος, της Γκίζας και του Φουστάτ, οι οποίες είναι κοντά στη 
Μεγάλη Σφίγγα της Γκίζας και στις Πυραμίδες της Γκίζας. 

Αλεξάνδρεια (Alexandria): Η Αλεξάνδρεια, είναι η 2η μεγαλύτερη πόλη της 
Αιγύπτου. Βρίσκεται στα δυτικά του δέλτα του Νείλου, μεταξύ της Μαρεώτιδος 
λίμνης και της νήσου του Φάρου. Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μακεδόνα 
Μέγα Αλέξανδρο και αποτελεί τη δεύτερη πρωτεύουσα της σύγχρονης 
Αιγύπτου. Κατά την αρχαιότητα υπήρξε το σπουδαιότερο λιμάνι και 
πρωτεύουσα της χώρας, ενώ στην ακμή της, αποτελούσε μία από τις 
επιφανέστερες εστίες πολιτισμού, διάσημη για τη βιβλιοθήκη και τον Φάρο 
της, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου, κτισμένο στο ομώνυμο νησί. Στην 
Αλεξάνδρεια συναντάται ένα σημαντικό ιστορικά μέρος της ελληνικής 
ομογένειας στην Ελληνική παροικία, και ένα θρησκευτικό ορόσημο που δεν 
είναι άλλο από το πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Στη πόλη βρίσκεται η οικία που 
πέρασε τα τελευταία του χρόνια ο μεγάλος Έλλην Ποιητής Κ.Π. Καβάφης. 

Ασουάν (Aswan): Το Ασουάν είναι πόλη της Νότιας Αιγύπτου, στη δυτική 
όχθη του Νείλου ποταμού, και σε απόσταση 20 χλμ. απ' τον τροπικό του 
Καρκίνου. Είναι μια όμορφη πόλη με πολλές νησίδες, όπως η περίφημη και 
σπουδαιότερη νησίδα, η Ελεφαντίνη. Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας 
Σουανού ή Συήνης, κοντά στους λόφους από όπου έβγαινε ο «συηνίτης 
λίθος», με τον οποίο έφτιαχναν οι Αιγύπτιοι τα μνημεία τους. Στο Ασουάν ο 
μαθηματικός Ερατοσθένης βρήκε τον τρόπο να τεκμηριώσει ότι η Γη δεν είναι 
επίπεδη αλλά καμπυλώνεται, καθώς και να μετρήσει την περίμετρό της. Κοντά 
στην πόλη βρίσκεται το ομώνυμο φράγμα που ανεγέρθηκε το 1970 και 
αποτελεί το μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Αιγύπτου. Για την κατασκευή του 
δαπανήθηκαν τεράστια ποσά και πραγματοποιήθηκε από Σοβιετικούς 
τεχνικούς και σοβιετικά κεφάλαια. Με το φράγμα αυξήθηκε η καλλιεργούμενη 
γη της Αιγύπτου και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Λουξορ (Luxor): Βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας αιγυπτιακής 
πρωτεύουσας Θήβαι, και θεωρείται το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του 
κόσμου, αφού τα συμπλέγματα ναών του Λούξορ και του Καρνάκ βρίσκονται 
μέσα στην πόλη. Στην απέναντι όχθη του Νείλου βρίσκεται η Νεκρόπολη της 
Θήβας, η Κοιλάδα των Βασιλέων και η Κοιλάδα των Βασιλισσών. Το Λούξορ 
ήταν στην αρχαιότητα η πρωτεύουσα του βασιλείου και πόλη του Άμων Ρα. Η 
σημασία της, ήταν μεγάλη ήδη από την Ενδέκατη δυναστεία Φαραώ, όταν 
στην ακμή της αποτελούσε περιοχή με υψηλό κοινωνικό καθεστώς και 
πολυτέλεια, και χαρακτηριζόταν ως πόλη των τεχνών, των γραμμάτων, της 
σοφίας και της πολιτικής ανωτερότητας. 

Αμπου Σίμπελ (Abu Sibel): Το Αμπού Σίμπελ είναι ένας από τους πιο 
δημοφιλής αρχαιολογικούς τόπους της Αιγύπτου και αποτελείται από δυο 
μεγαλοπρεπείς ιερούς ναούς σκαμμένους μέσα σε έναν λόφο από 
ροδόχρωμο ψαμμίτη. Βρίσκεται στη νότια Αίγυπτο, 290 χιλιόμετρα νότιο-
δυτικά του Ασουάν, στην δυτική όχθη της λίμνης Νάσερ, όπου μεταφέρθηκαν 
με τη μέθοδο της εξολοκλήρου αποσυναρμολόγησης και επανα-



συναρμολόγησης, μετά τη κυβερνητική απόφαση δημιουργίας της λίμνης 
Νάσερ. 

Σαρμ ελ Σεϊχ (Sharm El Sheikh): Αποτελεί έναν από τους πιο όμορφους, και 
οργανωμένους τόπους, ξεκούρασης και χαλάρωσης, της Αφρικανικής 
Ηπείρου. Αυτό το εξαιρετικό παραθεριστικό κέντρο, με τα σύγχρονα 
ξενοδοχεία, εστιατόρια πρόκειται να σας καταπλήξει. Μπορείτε να κάνετε 
καταδύσεις είτε να παρατηρήσετε διαμέσου σκάφους με γυάλινες όψεις, τον 
μαγευτικό βυθό. θα δείτε σπάνια και μοναδικά κοράλλια και τροπικά ψάρια με 
τους πολυποίκιλους και μαγευτικούς χρωματισμούς τους. Θα έχετε τη 
δυνατότητα να επισκεφθείτε την χρυσαφένια έρημο, κάνοντας σαφάρι με 
καμήλες, και θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύστε ένα παραδοσιακό δείπνο 
σε τέντα βεδουίνων. 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ: 

Ολοήμερη εκδρομή στο μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης, στο Σινά 

Αναχώρηση το πρωί και οδική μετάβαση στο Μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης 
μέσα από την πολύχρωμη έρημο του Σινά (διαδρομή διάρκειας 3 περίπου 
ωρών). Θα ξεναγηθούμε από τους μοναχούς στους εξωτερικούς χώρους της 
Μονής, το παρεκκλήσι της Καιόμενης Βάτου και το αστείρευτο πηγάδι του 
Μωυσή. Θα καταλήξουμε στην εκκλησία της Μονής όπου θα θαυμάσουμε το 
περίφημο ψηφιδωτό και θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να προσκυνήσουμε 
τα ιερά λείψανα της Αγ. Αικατερίνης. Το μεσημέρι γευματίζουμε σε εστιατόριο 
της περιοχής και στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για το 
Σαρμ ελ Σέιχ! 

Safari Jeep 4 X 4 

Στην εκδρομή αυτήν θα επισκεφθούμε με ειδικά οχήματα 4Χ4 το περίφημο 
χρωματιστό φαράγγι που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Νουέμπα, σε 
μία απόσταση περίπου 157 χλμ βόρεια του Σάρμ ελ Σέιχ. Το φαράγγι 
σχηματίστηκε από την διάβρωση του θαλάσσιου νερού στα ασβεστολιθικά και 
αμμώδη πετρώματα όταν ακόμη η χερσόνησος του Σινά βρισκόταν κάτω από 
την επιφάνια της θάλασσας, χιλιάδες χρόνια πριν και αποτελεί ένα μοναδικό 
φυσικό αξιοθέατο. Θα ολοκληρώσουμε την εκδρομή μας στην παραθαλάσσια 
μικρή πόλη της Νουέμπα όπου θα έχουμε χρόνο διαθέσιμο για μπάνιο και θα 
γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής. Νωρίς το απόγευμα παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής για το Σαρμ ελ Σέιχ. 

Δείπνο σε οικισμό Βεδουίνων. 

Αναχώρηση το απόγευμα και μετά από σύντομη διαδρομή, φθάνουμε στο 
σημείο εκκίνησηςγια μία βόλτα με καμήλες στην έρημο, όπου θα 
απολαύσουμε μία διαδρομή ανάμεσα σε αμμόλοφους. Μετά από διαδρομή 
περίπου μισής ώρας φτάνουμε σε οικισμό Βεδουίνων, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον τρόπο διαβίωσης της ξεχωριστής 
αυτής φυλής που ζει στην έρημο. Το βράδυ θα δειπνήσουμε στον καταυλισμό, 



όπου το δείπνο οργανώνεται από τους ίδιους τους Βεδουίνους. Στην συνέχεια 
επιστρέφουμε στο Σαρμ ελ Σέιχ. 

Κατάδυση / Σνόρκελινγκ 

Πρωινή αναχώρηση και μεταφορά στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στους 
κοραλλιογενείς υφάλους. Εάν θέλετε να κάνετε κατάδυση και δεν έχετε μαζί 
σας τον ειδικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τον προμηθευτείτε εκεί (χρειάζεται 
δίπλωμα), ενώ για το σνόρκελινγκ η μάσκα και τα πέδιλα προσφέρονται 
δωρεάν από το πλοίο. Μετά από περίπου μία ώρα, ρίχνουμε άγκυρα στον 
πρώτο κοραλλιογενή ύφαλο, όπου θα έχουμε τον χρόνο να καταδυθούμε και 
να θαυμάσουμε από κοντά τον μαγευτικό υποθαλάσσιο πλούτο με τα 
μοναδικά κοράλλια και τα τροπικά ψάρια που κολυμπούν σε απόσταση 
αναπνοής. Στην συνέχεια το πλοίο θα μας μεταφέρει στον επόμενο ύφαλο για 
να τον εξερευνήσουμε από κοντά, μιας και ο κάθε ύφαλος είναι μοναδικός και 
έχει να μας προσφέρει ξεχωριστές εικόνες ομορφιάς. Στάση για ελαφρύ γεύμα 
στο πλοίο και αργά το μεσημέρι επιστρέφουμε στο Σαρμ ελ Σέιχ. 

Ολοήμερη εκδρομή στο Ρας Μωχάμεντ 

Αναχώρηση με ειδικά οχήματα 4Χ4 για μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Μετά από 
διαδρομή 30 χλμ φτάνουμε στο ακρωτήρι Ρας Μωχάμεντ, το οικολογικό 
πάρκο που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου του Σινά. Εκεί θα 
θαυμάσουμε τα μοναδικά φυτά Mangrovesπου ξεφυτρώνουν μέσα από την 
θάλασσα και θα επισκεφθούμε παραλίες γεμάτες κοράλλια και πολύχρωμα 
ψάρια. Το ακρωτήρι Ρας Μωχάμεντ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ως 
κορυφαίο σημείο καταδύσεων λόγω του μοναδικού υποθαλάσσιου πλούτου 
του. Εάν θέλετε να κάνετε κατάδυση και δεν έχετε μαζί σας τον ειδικό 
εξοπλισμό, θα πρέπει να τον προμηθευτείτε εκεί (χρειάζεται δίπλωμα). 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Σαρμ ελ Σέιχ. 

Conrad Cairo  5*| Κάϊρο 
 
    

Αυτό το ξενοδοχείο 5*lux βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Νείλου και 
διαθέτει ένα αποκλειστικό εμπορικό κέντρο, ένα καζίνο και ένα επιχειρηματικό 
κέντρο με μια σειρά σύγχρονων συνεδριακών εγκαταστάσεων. Τα άνετα 
δωμάτια του διαθέτουν ιδιωτικό μπάνιο με ξεχωριστή μπανιέρα και ντους. Όλα 
τα δωμάτια είναι καλά εξοπλισμένα και διαθέτουν επίσης μπαλκόνι ή βεράντα. 
Από τη θερμαινόμενη πισίνα οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
υπέροχη θέα στο Νείλο. 

 

Ramses Hilton 5*| Κάϊρο 



       
Αυτό το κομψό πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του Καΐρου στην 
ανατολική όχθη του ποταμού Νείλου. Τα αξιοθέατα καθώς και κέντρα 
διασκέδασης της πόλης, βρίσκονται σε άμεση γειτoνίαση.Το ξενοδοχείο 
διαθέτει πισίνα,σάουνα,χαμάμ και γυμναστήριο.Επίσης διαθέτει 
μπαρ,εστιατόρια και συνεδριακές εγκαταστάσεις.Στο ξενοδοχείο θα βρείτε 855 
δωμάτια και 44 σουίτες. 

 

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

Υπερπολυτελές και εντυπωσιακό συγκρότημα στος όχθες του Νείλου. 
Πρόσφατα ανακαινισμένο, με αρμονικό συνδυασμό του παλιού βασιλικού 
ανακτόρου και των μοντέρνων κτηρίων. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της 
πόλης στο νησί  Gezira και διαθέτει άνετη αίθουσα υποδοχής, ρεσεψιόν, 
καταστήματα, 12 εστιατόρια, ανατολίτικη γωνιά στους ευρύχωρους κήπους, 
μπάρ, pub, καζίνο, αίθουσα αισθητικής και γυμναστικής , πισίνα με μπαρ και 
αίθουσες συνεδριάσεων. 

 

Η έκπτωση ισχύει για 30 ημέρες πριν από την κάθε αναχώρηση. 
'Εκπτωση 60€ ανά ζευγάρι για εκδρομές μέχρι 800€. 
'Εκπτωση 80€ ανά ζευγάρι για εκδρομές από 801€. 

 


