
 

 

 
Κάιρο - Αλεξάνδρεια 

5 ημέρες 

Αναχώρηση: 24, 26, 31/12, 04/01 
 

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο 

Πτήση για την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Άφιξη στο Κάιρο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό εστιατόριο με φόντο το νυχτερινό Κάιρο, 

όπου θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα εντυπωσιακό φολκλορικό σόου. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: Κάιρο 

Ολοήμερη ξενάγηση. Ξεκινάμε από το οροπέδιο της Γκίζας, λίγο έξω από το Κάιρο για να θαυμάσουμε τις 
επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας - ένα από τα Επτά Θαύματα του κόσμου, όπως επίσης και το κολοσσιαίο 

άγαλμα της Σφίγγας. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Ινστιτούτο Πάπυρου όπου θα έχουμε μια επίδειξη 

κατασκευής πάπυρου. Συνεχίζουμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, το οποίο χτίστηκε το 1900 και 
στεγάζει πάνω από 120.000 εκθέματα, όπως ευρήματα από τους τάφους της Κοιλάδας των Βασιλέων και των 

Βασιλισσών, κτερίσματα από τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με το 
πολύβουο και γεμάτο χρώματα παζάρι Χαν Eλ Χαλίλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια 

Πρωινό και ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Η πόλη ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα 
Αλέξανδρο. Στην περιήγηση μας θα δούμε την Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το 

Ελληνικό Πατριαρχείο και τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα. Θα επισκεφθούμε το σπίτι που έζησε και 
έγραψε τα τελευταία του χρόνια ο Έλληνας ποιητής Κ. Καβάφης και καταλήγουμε στην καινούρια βιβλιοθήκη 

της Αλεξάνδρειας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε και να θαυμάσουμε αυτό το αρχιτεκτονικό 
επίτευγμα. Κλείνουμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο πατριαρχείο και το Φρούριο του Qaitbay, ένα από τα 

σημαντικότερα αμυντικά οχυρά, όχι μόνο στην Αίγυπτο, αλλά και κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου. 

Προαιρετικό γεύμα στο Ναυτικό Όμιλο και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
4η μέρα: Παλιό Κάιρο 

Πρωινό και ακολουθεί εκδρομή στο Παλιό Κάιρο όπου θα επισκεφθούμε 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 το Νέο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού το οποίο άνοιξε τις πύλες του 

τον Απρίλιο του 2021 και φιλοξενεί την πολιτιστική κληρονομιά της Αιγύπτου. Η αίθουσα με τις μούμιες 
αποτελεί το σημαντικότερο μέρος του Μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει 20 βασιλικές μούμιες μεταξύ αυτών 

της Χατσεψούτ και του Τούθμωση. Διανυκτέρευση.  
5η μέρα: Κάιρο - Αθήνα 

Πρωινό και αφήνουμε το Κάιρο γεμάτοι νέες εικόνες και εμπειρίες. Θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να 

πάρουμε την πτήση επιστροφής μας για Αθήνα.  
 

 

Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα με Egyptair  

Κόστος κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο Αναχώρηση Early booking Δίκλινο Μονόκλινο Παιδί 

Pyramisa Cairo Hotel 5* 
24, 26, 31/12 575€ 625€ +190€ 375€ 

04/01 545€ 595€ +170€ 345€ 

Sofitel Cairo Nile El Gezirah 5* 
24/12, 04/01 775€ 825€ +350€ 575€ 

26, 31/12 875€ 925€ +450€ 575€ 



 

 

• 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ή παρόμοιο 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

• Έμπειρος τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός του γραφείου μας 

• Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος 

• Εισιτήρια εισόδων 

• Αξιοθέατα, εκδρομές, ξεναγήσεις επισκέψεις βάσει προγράμματος 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση με κάλυψη Covid-19 έως 75 ετών  

Δεν περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, βίζα Αιγύπτου 250€ 

• Φιλοδωρήματα 15€ το άτομο 

• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 

Πτήσεις με Egypt Air:  

Από Προς Ώρα αναχώρησης Ώρα Άφιξης Αριθμός Πτήσης 

Αθήνα Κάιρο 14.50 16.45 MS 748 

Κάιρο Αθήνα 10.25 12.30 MS 747 

 

Γενικές σημειώσεις: 
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το 

ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.  
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων. 
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  
5. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα 
παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 
7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 +€25, 

ΑΒ3 +€30, Α3 +€35. 

8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out. 
9. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής όπως αναφέρονται στο site μας  www.roundtravel.gr 

 

 

http://www.roundtravel.gr/

