
 

ΚΑΪΡΟ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
29/3 -3/4/2023 

5 ΗΜΕΡΕΣ – 4 ΝΥΚΤΕΣ 
  

                                           ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  
ΑΠΟ ΧΑΝΙΑ/ΗΡΑΚΛΕΙΟ! 

 
1η Μέρα : Τετάρτη 29.03.2023 ΚΑΪΡΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα, 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. Άφιξη στο αεροδρόμιο συνάντηση με τον τοπικό μας αντιπρόσωπο και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για check in. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2Η Μέρα: Πέμπτη 30.03.2023 ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ  
Πρωινό και αναχώρηση για την ολοήμερη ξενάγηση μας Ολοήμερη εκδρομή 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 Καϊρου.  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. Μεταφορά για φαγητό, έπειτα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας ελεύθερος χρόνος διανυκτέρευση. 
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3η μέρα :Παρασκευή 31.03.2023 ΚΑΪΡΟ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου πρόκειται 
για τον ιστορικό καθεδρικό ναό της Πατριαρχικής Επιτροπείας Καΐρου, στον οποίο 
χειροτονήθηκε Επίσκοπος ο Άγιος Νεκτάριος (άλλωστε στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα 
βρίσκεται και το κελί του).έπειτα 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.  Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με το πολύβουο και γεμάτο χρώματα 
το γραφικό ανατολίτικο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλι. Εδώ θα βρείτε να αγοράσετε υφάσματα, 
δερμάτινα, μπακίρια, ασημικά, χρυσαφικά και άλλα είδη. Έπειτα αναχώρηση για την κρουαζιέρα 
μας στον Νείλο με φαγητό, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση . 
 
4η μέρα : Σάββατο 01.04.2023  
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στο Κάϊρο. Μπορείτε να επισκεφθείτε σε 3 λεπτά με τα πόδια από το 
ξενοδοχείο σας το εμπορικό κέντρο Ramses Mall είναι τοποθετημένο ακριβώς στην καρδιά της πόλης και 
ήταν το πρώτο εμπορικό κέντρο που χτίστηκε το 1986, βρίσκεται στην οδό Sahel El Ghelal 15,17,19 δίπλα 
στο ξενοδοχείο σας. Φιλοξενεί 250 καταστήματα, 4 διεθνή εστιατόρια, και έναν κινηματογράφο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα : Κυριακή 02.04.2023 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τις βαλίτσες μας για την 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 τον ιερό ναό του Αγίου Σάββα  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. ( Το σπίτι του Καβάφη βρίσκεται σε ανακαίνιση εσωτερικά, θα 
πραγματοποιηθεί εξωτερική ξενάγηση.)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. Μεσημεριανό γεύμα.  Έπειτά επιστροφή 
στο Κάϊρο, δείπνο σε τοπικό εστιατόριο ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά μας για το αεροδρόμιο  
  
6η μέρα : Δευτέρα 03.04.2022 πτήση επιστροφής   
Μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο του Καΐρου για την τελική αναχώρηση. 
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 
 ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 300ΕΥΡΩ  
 ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 
 25 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
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ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 1095€ 
 
 

 
 
Το πακέτο περιλαμβάνει :  

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean airlines 
 29/03/23 A3 335/932  CHQ 1430 – 1520 ATH 1715 -CAI 1810 
 03/04/23 A3 931/332 CAI 0300 – 0600 ATH 0805 – CAI 0855 
 Βίζα εισόδου στην Αίγυπτο 
 4  διανυκτερεύσεις στο Ramses Hilton Hotel ή Παρόμοιο 5***** 
 Φιλοδωρήματα 
 πρωινό καθημερινά  
  Περιηγήσεις στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταφοράς με το πολυτελές πούλμαν μας, εισιτήρια εισόδου και συνοδεία με πιστοποιημένο 
ελληνόφωνο ξεναγό στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια. 

 μεταφορές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σε ιδιωτική βάση, το λεωφορείο  
 δείπνο στο ξενοδοχείο στις 29.03.23 & Γεύμα σε τοπικά εστιατόρια στις 30.03.23 & Δείπνο κρουαζιέρα 

Νείλος ή Χρυσός Φαραώ στις 31.03.23 & Γεύμα στην Αλεξάνδρεια την 01.04.23 & 1 δείπνο στα τοπικά 
εστιατόρια την 01.04.23 

 
Το πακέτο δεν  περιλαμβάνει 
 Ποτό κατά τη διάρκεια των γευμάτων. 
  Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στην ενότητα «συμπεριλαμβανομένης της τιμής». 
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