Адрес
София 1000
ул. Позитано 7

Телефони
0700 10 756
+359 879 532 505

E-mail
oﬃce@mmtravel.bg
ticketing@mmtravel.bg

Египет пролетна ваканция и Великден Кайро
Круиз по Нил и Хургада
цени от

1 964.00 лв.
Дестинация
Круиз по Нил
Продължителност
8 дни
Тип настаняване
FB

Екскурзия до Египет пролетна ваканция и
Великден
Кайро пирамидите - круиз по Нил с Асуан - Едфу
- Ком Омбо - Луксор - Хургада плаж
7 нощувки / 8 дни
Дати: 28.03.2019
25.04.2019
Програма:

ДЕН 1: София – Кайро
Полет София – Кайро. На летище Кайро ще бъдем посрещнати от
представител на туроператора. Той ще ни придружи до хотела, в който
ще се настаним за вечеря и нощувка. (вечеря)
ДЕН 2: Кайро – Асуан
След закуска ще напуснем хотела, за да започнем нашия първи
целодневен тур. Ще посетим едни от най-големите забележителности в
Египет: Египетския музей, величествените пирамиди и свинкса, ще
посетим още и фабрика за производство на парфюми и музей за
папируси. След обяд ще се отправим към жп гара Гиза, където ще се
качим на нощен влак за Асуан (20:00ч.). Ще вечеряме и ще прекараме
нощта във влака, докато пътуваме към Асуан. ( закуска, обяд и вечеря )
ДЕН 3: Асуан
След закуска ще посетим недовършеният обелиск Хай Дам и храмът
Филе. След това ще се отправим към мястото, на което е акустирал
нашият круизен кораб за чек-ин и ще започнем най-вълнуващата част от
нашето пътуване – круиз по р. Нил. Ще обядваме и вечеряме на борда на
кораба. ( закуска, обяд и вечеря )
ДЕН 4: Асуан – Ком Омбо - Едфу
След закуска ще имаме възможност да се включим в опционалната
екскурзия с автобус до Абу Симбел. След това ще се отправим обратно
към Асуан и ще се качим на борда на кораба за обяд. След обяд ще
отплаваме за култовия комплекс Ком Омбо. Храмът Ком Омбо е наречн
на бога на крокодилите – Собек и бога на соколите – Херу-Ур. Като
резултат от обожествяването на крокодилите и издигането им в култ, в
храма днес могат да се видят мумифицирани крокодили, положени в
стъклени витрини. След вечеря ще отплаваме за Едфу, където ще
пренощуваме на борда на кораба. ( закуска, обяд и вечеря )
ДЕН 5: Едфу – Луксор

След закуска ще посетим храма Едфу на карета с конски впяг. Храмът
на Едфу е един от най-запазените храмове на Древен Египет. Посветен
е на бог Хор, изобразяван с глава на сокол. Надписите върху стените на
храма предоставят важна информация за езика, митологията и
религията по време на гръзко-римския период в Древен Египет.
След обяд ще отплаваме за Луксор. Там ще посетим храма Луксор.
Трима богове – Амон, Мут и Хонсу, са почетени в Храмът Луксор. Това е
голям древноегипетски храмов комплекс, в град Луксор, познат в
древността като Тива. Храмът Луксор навява безвремие, в него царуват
богатство на релефи и спокойствие. Най-голяма наслада от
посещението на храма се добива вечер, когато осветлението придава
още магнетизъм в атмосферата, витаеща между стените му. След това
ще се върнем на борда на кораба за вечеря и нощувка. ( закуска, обяд и
вечеря )
ДЕН 6: Луксор – Хургада
След закуска ще освободим каютите на кораба и ще се отправим към
Долината на царете. Ще посетим още и фабрика за алабастър, храмът
Хатчепсут, Мемнон колоси. Ще имаме възможност да опитаме
традиционната местна кухня по време на опционален обяд в ресторант
в Лукор.
След обяд ще посетим храма Карнак. След това ще се отправим към
Хургада, където ще се настаним в хотела за вечеря и нощувка. (
закуска, обяд и вечеря )
ДЕН 7: Хургада
След закуска остатъка от деня ще прекараме в самостоятелно
разглеждане на града, плаж и почивка.( закуска, обяд и вечеря )
ДЕН 8: Хургада – София
След закуска ще напуснем хотела и ще се отправим към летище
Хургада за полет до София.( закуска )

Настаняване по програмата:
Кайро - Oasis hotel 4*
http://www.oasis.com.eg/#/ﬁlter
Круизен кораб 5*
Хургада – Sunny Days El Palacio 4*
https://www.sunnydaysegypt.com/content.php?lang=en&alias=overview_pala
cio&ho
Полетни детайли:
1. 25.04.19
София 16:05ч. – Истанбул 17:25ч.
Истанбул 18:45ч. – Кайро 20:05ч.
02.04.19
Хургада 03:55ч. – Истанбул 07:45ч.
Истанбул 13:50 – София 15:10
2.

28.03.19

София 21:20 – Истанбул 23:40
Истанбул 01:30 – Кайро 02:50
04.04.19
Хургада 03:55 – Истанбул 07:45
Истанбул 13:50 – София 15:10
Цена на човек при двойно настаняване: 1964лв.
*Цена при група от 15 пътуващи
Цената включва:
Самолетен билет;
1 нощувка в Кайро на база полупансион;
1 нощувка в спален вагон на нощен влак Кайро – Асуан на база

полупансион;
3 нощувки Круиз по р. Нил в кораб 5* на база пълен пансион;
2 нощувки в Хургада на база AI;
1 целодневен тур в Кайро с посещение на пирамидите, свинкса и
Египетския музей, с включен обяд в местен ресторант;
Английско говорящ екскурзовод;
Тур на Асуан и Луксор с английско говорящ екскурзовод;
Трансфери по програмата;
Цената не включва:
Виза за Египет;
Бакшиши (30 долара на човек);
Представител и преводач от България;
Опционален обяд в традиционен ресторант в Лукор;
Доплащане за полет от Кайро до Асуан – 200лв на човек;
Опционалната екскурзия с автобус до Абу Симбел.

