
 

 

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΣ 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ  
01/10/21 ΕΩΣ 30/04/2022  

 

 
 

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ! 
 

 Ασυναγώνιστα πακέτα με πολλές παραλλαγές και συνδυασμούς, 
ώστε ο πελάτης να πάρει ακριβώς αυτό που θέλει!  

 Με τιμές που ξεκινούν από 399€! 
 Με έμπειρο ελληνόφωνο ξεναγό! 

 
 

Δώστε ραντεβού με την Ιστορία. Ταξιδέψτε στη μοναδική Αίγυπτο για να δείτε τα αρχαία μνημεία, να 
χαθείτε στα παζάρια, να διασχίσετε το Νείλο, να καβαλήσετε καμήλες και να βιώσετε την εμπειρία της 
ερήμου. Ξεκινήστε την περιήγησή σας απ’ τις πασίγνωστες Πυραμίδες και κυρίως απ’ αυτή του Χέοπα και 
φτάστε στην πολύ- φωτογραφημένη Σφίγγα. Επισκεφτείτε τα μουσεία και τα τζαμιά και μην παραλείψετε 
να περάσετε απ’ τα μοναδικά παζάρια που στήνονται στο Κάιρο. Θαυμάστε τα εκθέματα στο Αιγυπτιακό 
Μουσείο και τον τάφο του Τουταγχαμόν. Βιώστε τη συγκλονιστική εμπειρία που αφήνει η διάσχιση του 
ποταμού Νείλου με τα καραβάκια. Θα δείτε τον ήλιο να ανατέλλει και τον ουρανό να παίρνει διάφορα 
χρώματα και σίγουρα αυτή θα είναι μια εικόνα που θα μείνει βαθιά μέσα σας για πάντα. 
 

Δυνατότητα επιλογής πολλών ξενοδοχείων στο SHARM EL SHEIKH για 

Διακοπές! Ζητήστε μας πληροφορίες! 
 



 

 

 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (Έκδοση Α’ 30/08/21) 

 

*Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Κάθε νέος τιμοκατάλογος μεταγενέστερης ημερομηνίας έκδοσης καταργεί 
τον προηγούμενο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν: 
- Αεροπορικά εισιτήρια σε οικονομικό ναύλο με την Egypt Air /Aegean (Πρωινές ή απογευματινές )+ Διαμονή με πλούσιο πρωινό 
μπουφέ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
BARCELO PYRAMIDS 4* 

RAMSES HILTON   
5*  

CONRAD HOTEL  5* 

2ΚΛΙΝΟ 
ΔΙΑΦ. 

1ΚΛΙΝΟ 
2ΚΛΙΝΟ 

ΔΙΑΦ. 

1ΚΛΙΝΟ 
2ΚΛΙΝΟ 

ΔΙΑΦ. 

1ΚΛΙΝΟ 

4ΗΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 
Ελληνόφωνος ξενάγός 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 399 90 410 100 435 135 

5ΗΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

Ελληνόφωνος ξενάγός 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 565 110 575 140 620 145 

8ΗΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ  
ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙΡΟ  ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΡΜ  ΜΕ ALL INCLUSIVE 
  BARCELÓ TIRAN SHARM ALL INCLUSIVE 5* 

Ελληνόφωνος ξενάγός 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 890 260 905 280 975 350 

8ΗΜΕΡΟ 
ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (4)  KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ 

ΝΕΙΛΟ(3) 
ΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

4ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & 
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΑΣΟΥΑΝ/ΛΟΥΞΟΡ 

Ελληνόφωνος ξενάγός 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  975 235 970 245 1030 260 

10ΗΜΕΡΟ 
ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ(3)   

KΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ(3) 
ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ(3) 

ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙΡΟ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΥΜΑ 
4HMEΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ 

3 ΝΥΧΤΕΣ ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ 
ALL INCLUSIVE 

Ελληνόφωνος ξενάγός 

ΤΡΙΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1099 300 1115 320 1210 390 



 

 

  + Μεταφορές + Ξεναγήσεις με γεύματα + Ελληνόφωνος ξεναγός +  Είσοδοι σε μουσεία + Πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα + All 
Inclusive στο Σαρμ Ελ Σειχ 
- Ταξιδιωτική ασφάλεια + Ενημερωτικά έντυπα 
Δεν Περιλαμβάνονται:  
 - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  
4,5 Ημέρες στα προγράμματα Κάιρο, Αλεξάνδρεια 185 €, 
 7 & 8 ήμερες με Κρουαζιέρα 225 € και 10 ήμερες 275 € 
- Φιλοδωρήματα 5$  την ημέρα το άτομο 
- Βίζα Αιγύπτου 30 € 
 

- Δυνατότητα εσωτερικών πτήσεων από Χανιά, Ηράκλειο, Ρόδο, Καβάλα, Αλεξ/πολη & Θεσ/νικη. 
 Η σειρά του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί καμία επίσκεψη 

 Η ελάχιστη συμμετοχή στα προγράμματα είναι 4 άτομα  στο Κάιρο /Αλεξάνδρεια πρόγραμμα και στην Κρουαζιέρα μίνιμουμ 6 
άτομα  αλλιώς οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται στα Αγγλικά και με επιβάρυνση ανάλογα την συμμετοχή. 

 Προκαταβολή  με την κράτηση  και εξόφληση  το αργότερο μέχρι 7- 10 μέρες πριν την αναχώρηση, με προκαταβολή το 30% 
  Έκπτώσεις για τα παιδιά 2-12 ετών (διαμονή μαζί με τους γονείς) 80€ στα προγράμματα 4,5 ημερες, 120€ στα 5,7,8 ήμερα 

προγράμματα και 180€  στα 10ήμερα προγράμματα  

 Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη σπαστού κρεβατιού 
 Σε όλα τα ξενοδοχεία μας προσφέρεται πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίς αλλαγή 

κατηγορίας.   

 Τα ονόματα των ξενοδοχείων και οι ώρες πτήσεων επιβεβαιώνονται 3 μέρες πριν την αναχώρηση. 

 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με τους σημερινούς ισχύοντες ναύλους. Όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες . 

 Δυνατότητα ξενάγησης στο Αμπού Σίμπελ (από το Ασουάν) με αγγλόφωνο ξεναγό  (δηλώσεις μόνο από Ελλάδα)  

  Αναχώρηση (check out) από τα κρουαζιερόπλοια στις 08:00 και από τα ξενοδοχεία στις 12:00 
 Η πλεύση του πλοίου και η διέλευση του φράγματος της Έσνας ρυθμίζονται από τις Αιγυπτιακές αρχές 

 Η ξενάγηση γίνεται ή από Ελληνόφωνο ξεναγό ή από μεταφραστή ξενόγλωσσου ξεναγού 

 Οι αρχές ελέγχου της κυκλοφορίας των πλοίων στον Νείλο προσαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα της κρουαζιέρας.   

 Τα εσωτερικά δρομολόγια για το Ασσουάν & το Λούξορ γίνονται νωρίς το πρωί   
 Αποδοχή όρων & ακυρωτικά: Κάθε δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των όρων συμμετοχής των 

εντύπων μας. Πριν από κάθε δήλωση συμμετοχής διαβάστε τους όρους συμμετοχής του εντύπου μας & ειδικά το άρθρο που 
αναφέρει τα ακυρωτικά! Κάθε ακύρωση κράτησης, ανεξάρτητα εάν υπάρχουν ακυρωτικά ή όχι, θα επιβαρύνεται με 50€ κατ’ 
άτομο, για έξοδα φακέλου 

 Γεύματα, πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα, ένα γεύμα στο Κάιρο, ένα στην Αλεξάνδρεια και στο Σαρμ Eλ Σέιχ  με All Inclusive  

 Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα ή ένα ποσό συνήθως για εγγύηση με το check in 

 Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων(1 ευρώ =1,15 δολάρια)        
 
Προσοχή απαραίτητα τα διαβατήρια να είναι νέου τύπου 

 
 

 


