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3 дни Круиз по Нил и 4 дни в Хургада – ноември
цени от

1 164.00 лв.
Дестинация
Круиз по Нил
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
All Inclusive

3 дни Круиз по Нил и 4 дни в Хургада –
ноември
Цени и дати на тръгване
17.10.2018, Сряда - 1164.00лв
31.10.2018, Сряда - 1164.00лв
14.11.2018, Сряда - 1164.00лв
Древен Египет завладява въображението, докосва душата и вдъхновява туристите
със своята история от 7 000 години. От гробницата на Тутанкамон в Долината на
царете и великолепните гледки към залеза на величествените храмови комплекси
Карнак и Луксор, круизът по р. Нил представлява вълнуващ начин да се
запознаете от първа ръка с част от древната историята на света.
ПРОГРАМА:
ДЕН 1
Хургада

Представител на туроператора ще ви очаква на летище София, терминал 1, за да
започнете вашето пътуване. Полетът до Хургада е с директен чартър, изпълняван
от BH Air с номер на полета BGH 2009 в 14:00 ч. След като кацнете на летище
Хургада /16:50ч/, ще бъдете посрещнати от представител на фирмата партньор на
място.
Посредством организиран трансфер ще достигнете до хотел Hawaii Le Jardain Aqua
Park 5*(или подобен), в който ще бъдете настанени на база all inclusive. След
настаняване предстои вечеря в хотела и свободно време за отдих.
ДЕН 2
Луксор
Рано сутрин отпътуваме за Луксор. Градът е разположен върху останките на
древната египетска столица Тива, известен в днешно време като най-големия в
света открит музей.
От Луксор започва невероятния круиз по р. Нил, посредством който ще имате
възможност да преживеете историята на древните цивилизации. Вашият комфорт
по време на пътуването ще бъде осигурен от 5* речен круизен кораб (на
компанията Grand Cruises) на база пълен пансион. На обяд ще имате възможност
да похапнете на борда на кораба и да се насладите на крайречните пейзажи. В
следобедните часове предстои екскурзия до източното крайбрежие на Нил и
храмовете в Луксор – най-големият музей под открито небе. Големият храм,
посветен на боговете Амон Ра, Мут и Хонсу, впечатлява с гигантските си
папирусови колони. Той е издигнат от Рамзес II, близо до самите води на Нил. След
разглеждане на забележителностите се отправяме към Карнак на 2,5 км от
Луксор. Това е най-големият религиозен комплекс в света, своеобразна витрина на
постиженията на египетската архитектура по време на царуването на 30 фараона.
Религиозният комплекс се състои от три основни храма и няколко по-малки.
Вечерята и нощувката на борда на кораба в Луксор.
ДЕН 3
Луксор – Есна – Едфу
След закуска се отправяме към Дейр Ел Бахри – комплекс от гробници и
погребални храмове на царете от Новото царство, разположен на западния бряг на
Нил. Ще пристъпим в Долината на царете (Valley of Kings), където се намират 62
гробници на фараони, една от които е откритата през 1922 г. гробница на
Тутанкамон, и изумителният храм на Хатшепсут – първата жена фараон,
управлявала Египет две мирни десетилетия. Този погребален комплекс на три
нива е истински архитектурен шедьовър. Ще видим колосите на Мемнон – две

масивни каменни статуи, изобразяващи седналия фараон Аменхотеп III. Когато
били издигнати през 1350 г. пр.н.е. те пазели входа към гробницата на фараона.
След обяд продължаваме плаването по посока Едфу през Есна.
Вечерята и нощувката ще бъдат на борда на кораба в Едфу.
ДЕН 4
Едфу – Ком Омбо – Асуан
Рано сутрин ще посетим храма в Едфу, посветен на бог Хор. Храмът предизвиква
изключителен интерес за любителите на архитектурата. Строежът му започва през
237 г. пр.н.е., по време на управлението на Птоломей III и завършва почти 2 века
по-късно, през 57 г., по време на управлението на Птоломей XII – бащата на
прочутата Клеопатра. След това ще имате възможност да зкусите и да се
насладите на прекрасното време от борда на кораба. Наслаждавайки се на
красивите и плодородни брегове на Нил, пътешествието продължава с
разглеждане на храмовете в Ком Омбо, които са на 50 км северно от Асуан.
Първият комплекс се извисява над река Нил. Построен е в елинистичната епоха,
т.е. по време на Птолемеите, и представлява необичаен двоен храм – на Собек,
бога на крокодилите, и на Хор – на соколите.
След храмовете в Ком Омбо отплаваме за Асуан. Вечерята и нощувката ще бъдат
на борда на кораба в Асуан.
ДЕН 5
Асуан – Хургада
След закуска ще освободим каютите и ще се отправим към Асуан. Гр. Асуан е
разположен в Нилската долина, където р. Нил е предлага най-магнетични гледки в
сравнение от което и да било друго място по своето течение, протичайки през
гранитните скали, които изграждат релефа на района. Ще бъдете изненадани
колко много монументи и забележителности има в този малък град. Екскурзията
ще започне от Високата стена (High Dam) на язовир Насър. Язовир Насър или т.н.
Асуански язовир е голямо изкуствено езеро, изградено по долината на р. Нил на
границата между Египет и Северен Судан. Язовирът впечатлява със своите
огромни размери – простира се на площ от 5250 km², а водният му капацитет е 157
km³. Множество ценни археологически обекти остават под водите му. Най-важните
са били преместени блок по блок и разположени на нови терени. Такива обекти са
храмът Абу Симбел, храмът на Изида на о. Филе и храмът от Тафис.
Туристическата обиколка продължава до незавършения обелиск. Висок 42 метра и
тежащ почти 1 200 тона, този великолепен паметник никога не е бил издигнат.
Изоставен е в скалата, в която е бил изсечен още в древността, заради появила се

пукнатина. Екскурзоводската програма ще приключи с Храма на Изида (Philae
Temple), разположен първоначално на о. Филе, който днес е залят от водите на яз.
Насър.
Следва отпътуване за Хургада, където ще бъдете настанени за вечеря и нощувка в
хотел Hawaii Le Jardain Aqua Park 5* (или подобен) на база all inclusive.
ДЕН 6
Хургада
В миналото град Хургада е бил малко рибарско селище, разположено по
крайбрежието на Червено море, но днес със своите чисти брегове и рифове се
нарежда сред най-добрите египетски курорти. С повече от 20км плажна ивица,
изпъстрена с множество атракции, Хургада може да задоволи изискванията и на
най-капризния турист. Отдайте се на забавления като гмуркане с акваланг,
уиндсърфинг и пустинни сафарита.
Ще имате възможност за посещение на различни екскурзии на място или за
релакс на плажа.
ДЕН 7
Хургада
Седмия ден ще прекараме отново в Хургада. Ще имате свободно време за плаж и
почивка. А, ако почивка не ви е необходима запишете се за едно спиращо дъха
преживяване – посещение на пирамидите в Кайро.
ДЕН 8
Хургада
Нашето приключение в Египет ще завърши със свободно време за плаж, разходки
и тур за закупуване на сувенири.
След обяд ни предстои трансфер до летището в Хургада и директен чартърен полет
за София изпълняван от авиокомпания BH Air с номер на полета BGH 2010,
излитащ в 17:40 ч. Ще кацане на летището в София в 20:40 ч.
НАСТАНЯВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА:
Hawaii Le Jardain Aqua Park 5*
Grand Cruises Cruise Ship 5*
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:
Сахара Парк сафари
Ден и час на провеждане: на 6 -тия ден от екскурзията ;
Цена за възрастен: 98.00BGN;
Цена за дете: 49.00BGN;
Запознанството ви с Египет няма да е пълно, ако пропуснете сафари в пустинята.

Вдигнете адреналина си със скоростно спускане с джипове из пясъчните дюни.
Качете се на камила и се запознайте отблизо с живота на бедуините в пустинята.
Като част от екскурзията ще посетите мини зоопарк и терариум. Но това не е
всичко, ще имате възможност да надблюдавате мултикултурално шоу (йога,
дервиши, ориенталски танци), а вечерта ще наблюдавате звездите с телескоп —
всичко това в една екскурзия с включена вечеря!
Giftun Island и шнорхелинг
Ден и час на провеждане: на 6 -тия ден от екскурзията ;
Цена за възрастен: 59.00BGN;
Цена за дете: 29.00BGN;
По пътя към острова ще преминете през едно от най – известните места за
шнорхелинг в региона, където ще имате възможност да изследвате красотата на
кораловите рифове, огромния брой риби и много други подводни животни и
растения. Пристигайки на острова ще имате възможност да се насладите на
разходка по белите пясъчни плажове или да плувате с шнорхел в чистите
тюркоазени води. В цената са включени трансфер, обяд, безалкохолни напитки,
екипировка за шнорхелинг.
Екскурзия до Кайро с включен обяд
Ден и час на провеждане: на 7 -мия ден от екскурзията ;
Цена за възрастен: 176.00BGN;
Цена за дете: 88.00BGN;
Посетете едно от най-забележителните места на света – Египетските пирамиди и
бъдете заппленени от тяхната величественост и мистериозност. Екскурзията ви
предоставя възможност да се насладите на невероятната гледка към мегаполиса
Кайро от площадката в Гиза. Не бива да се пропуска и срещата с внушителната
статуя на Сфинкса, а по-късно ще посетите и Исторически музей в Кайро, който
съхранява множество скъпоценни експонати от епохата на древната египетска
цивилизация. Там се намира и залата с мумиите на някои от най-известните
фараони. В музеят са изложени повече от 12 000 артефакта от всеки период на
египетската история. Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско
обслужване и обяд.
Отпътуване от хотела много рано сутринта. Екскурзията включва посещение на

едно от най-забележителните чудеса на света – Египетските пирамиди, които
пленяват с величието и мистериозността си. От площадката в Гиза ще се
насладите на гледка към мегаполиса Кайро. Няма да пропуснете и срещата с
внушителната статуя на Сфинкса, а по-късно ще посетите и Исторически музей в
Кайро, който съхранява множество скъпоценни експонати от епохата на древната
египетска цивилизация. Там се намира и залата с мумиите на някои от найизвестните фараони. В музеят са изложени повече от 12 000 артефакта от всеки
период на египетската история. Цената включва: двупосочен трансфер,
екскурзоводско обслужване и обяд.
(В цената не са включени напитките, консумирани по време на обяда.)
Дайвинг (гмуркане) в Червено море
Ден и час на провеждане: на 6 -тия ден от екскурзията ;
Цена за възрастен: 98.00BGN;
Цена за дете: 49.00BGN;
За любителите на екстремните усещания предлагаме дайвинг в кристално чистите
води на Червено море. Интересен факт е, че в него не се влива нито една река,
поради което неговите води са прозрачни и чисти. Това създава перфектни условия
за дайвинг и опознаване на интересния подводния свят на Червено море.
В цената е включена задължителната застраховка за дайвинг, обяд и напитки.
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с летищни такси
Един салонен багаж до 7 кг и чекиран багаж 20 кг
Всички трансфери, екскурзии и посещения описани по програмата
4 нощувки в Хургада в хотел Hawaii Le Jardain Aqua Park 5*(или подобен) на
база all inclusive
3 нощувки на база пълен пансион на борда на круизен кораб 5* от Луксор до
Асуан
Екскурзия до Луксор и Карнак
Екскурзия до Долината на кралете, колосите на Мемнон и храмът на
Хатшепсут
Екскурзия до Асуан – Високата стена, Големият язовир, Недовършеният
Обелиск и храмът на Изида от о. Филае
Екскурзия до Ком Омбо и храмът на Собек
Екскурзия до Едфу и храмът на Хор

Безплатни чадъри и шезлонги на плажа на хотела
Тур за закупуване на сувенири в Хургада
Wi-Fi в общите части на хотела
Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в щужбина“ с покритие 10 000
евро
Представител на туроператора от България по време на цялото пътуване
ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
Горивна такса в размер на 16 евро. Таксата е дължима за всички резервации
по съответния полет, както за направените до този момент записвания, така и
за новите резервации
Допълнителни екскурзии
Напиткитр на борда на круизния кораб
Разходи от личен характер
Бакшиши – в Египет е прието да се дава бакшиш. По време на круиза се дава
задължително бакшиш на екскурзовода около 25 $ за целия престой;
Входна виза за Египет - $ 25, заплаща се на летището в Хургада
За пътуването в Египет се изисква международен паспорт с минимум 6 месеца
валидност след датата на връщане в страната. Не се изискват допълнителни
ваксини.
ВАЖНО: Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи
(гориво), летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 3% на валутния
курс в периода м/у датата на сключване на договора и отпътуването; непредвидено
покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно
наложителни случаи.
Обменният курс използван за изчисляване на програмата е 1.65 BGN/USD.
Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да
начислят т.нар. горивна такса* (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си
запазва правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на
горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които тя се
начислява, без значение кога те са направени. Цените на горивата калкулирани в
програмата в София и Хургада са съответно $560 и $580. При промяна на цените
на горивата може да бъде начислена горивна такса.
Тази такса следва да бъде обявена от туроператора и заплатена от потребителя не
по-късно от 21 дни преди датата на заминаване.

Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и кацане, за
което туроператора ще информира своевременно потребителите.
Забележка: Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси
и работното време на музеите. Посочените такси са съгласно информацията,
поместена в сайтовете на посочените туристически обекти. Възможно е да
настъпят промени. Туроператорът си запазва правото на промени в
последователността на изпълнение на програмата по независещи от него причини
и не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.

