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HURGHADA - CROAZIERA PE NIL - CAIRO 

Egipt All in One: Sejur & Croaziera pe Nil 

Durata: 8 zile / 7 nopti 
         Plecari: 27.12.2021 (REVELION), 07.02.2022, 21.03.2022

Ziua 1 / BUCURESTI – HURGHADA

Intalnire cu reprezentantul agentiei in aeroportul Otopeni Henri Coanda pentru imbarcare pe cursa Tarom cu destinatia Hurghada.
Sosire in Hurghada. Transfer si cazare in Hurghada la Hotel Desert Rose 5* sau similar cu All Inclusive.  

Ziua 2 / HURGHADA

Mic dejun. Timp liber pentru plaja si relaxare. Optional, va propunem, excursie jeep safari, prilej de a ne bucura de o experienta inedita,
traversand impresionantul desert pe un traseu ce ne va conduce la un sat autentic de beduini. Odata ajunsi, veti putea cunoaste viata
extraordinara a acestor oameni si veti putea face o plimbare cu camila. La final veti gusta din preparatele traditionale special pregatite
pentru dumneavoastra. Cazare in Hurghada, la acelasi hotel.

Ziua 3 / HURGHADA - ASWAN – BARAJUL ASWAN & TEMPLUL PHILAE

Dupa micul dejun matinal, transfer catre vasul de croaziera. Dupa formalitatile de imbarcare vizita Muzeului Nilului si Barajului Aswan
aflat la nord de granita dintre Egipt și Sudan, un baraj urias de anrocamente, care a dat nastere lacului Nasser. Constructia barajului a
fost incheiata in 1970, dupa ani de munca. Continuam cu vizitarea Templului Philae, dedicat zeitei Isis, unul dintre cele mai mari si mai
frumoase temple din Egipt si incheiem cu Obeliscul Neterminat. Dupa amiaza, excursie optionala, o scurta plimbare cu feluca in jurul
insulei Elephantina cu vizitarea Gradinii Botanice. Cazare cu pensiune completa la bordul vasului de croaziera.

Ziua 4 / ASWAN – ABU SIMBEL – EDFU – KOMB OMBO

Mic dejun. Navigam catre Komb Ombo. In aceasta zi vom vizita templul Komb Ombo, unic prin faptul ca are doua parti  distincte,
inchinate Zeilor Sobek (Zeul Crocodil) si Horus (Zeul Soim). Continuam navigarea catre Edfu. Va recomandam, optional si vizita la
Templul Abu Simbel. Va invitam sa descoprim Marele Templu al lui Ramses II si Micul Templu al lui Nefertari intr-un scurt tur turistic
din Aswan cu masina prin desert (aproximativ 3 ore, 300 km). Pe seara ne intoarcem pe vasul de croaziera unde vom savura un
cocktail la petrecerea organizata la bordul vasului. Cazare cu pensiune completa la bordul vasului de croaziera.

Ziua 5 / LUXOR – KARNAK

Sosire in Luxor. Dupa micul dejun matinal pe vasul de croaziera vom pleca pentru a vizita, optional, templele de pe malul estic la
Nilului: impozantele temple de la Karnak (dedicat Zeului Amon-Ra, cel mai mare complex religios din Egipt) si apoi Luxor - vechea
Theba, capitala in timpul regatelor Mijlociu si Nou, cu o vechime de peste 3400 de ani, incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
A fost construit de Amenhotep al III-lea în dinastia a XVIII-a din Noul Regat și a fost finalizat de Ramsesa a II-a în timpul dinastiei a
XIX-a. Bucurati-va de vizitarea Obeliscului lui Ramses II in fata primului Pilon. Dupa amiaza timp liber pentru petrecerea timpului liber
sau optional, excursie de aproximativ 2 ore, plimbare cu balonul cu aer cald peste Nil pentru a admira privelistile uimitoare ale celor
mai faimoase monumente, cum ar fi: Templul Karnak, Templul Hatshepsut, Ramesseum si Valea Dunarii. Cina si cazare pe vasul de
croaziera. 

Ziua 6 / LUXOR – VALEA REGILOR – TEMPLUL HATSHEPSUT  – HURGHADA 

 



Mic dejun. Parasim vasul de croaziera si pornim catre o alta excursie pe malul de vest al Nilului, unde vom vizita monumentele antice:
fascinanta Valea Regilor (cu mormintele faraonilor, vechi de 3600 de ani), Templul Reginei Hatshepsut si Colosii lui Memnon (doua
statui masive din piatra ale Faraonului Amenhotep al III-lea). Ziua continua cu transfer catre gara pentru imbarcarea in trenul de noapte
(cazare in cusete duble) cu destinatia Cairo. Cina si cazare in tren. 

Ziua 7 / CAIRO – MISTERELE FARAONILOR

Dupa micul dejun in tren, pornim intr-o excursie optionala la Piramide: Keops, Kephren & Mikerinos, una din cele 7 minuni ale lumii, si
a misteriosului Sfinx, care dateaza din timpul lui Kephren. Excursia continua cu vizita la Templul Vaii, care apartine Piramidei Kephren.
Vom servi  pranzul  intr-un restaurant  local.  Continuam cu vizitarea Muzeului  de Egiptologie,  unde se pot  regasi  cele mai mari  si
pretioase obiecte ale artei egiptene din lume. Sunt expuse peste 250.000 de artefacte autentice care dateaza de 5000 de ani, inclusiv
o expozitie exclusivista dedicata lui Tutankamon - o colectie de comori, aur si bijuterii care au fost ingropate in mormantul sau timp de
peste 3.500 de ani. Ziua continua cu transfer catre hotelul unde vom innopta in Cairo. Cina si cazare in Cairo la Hotel Radisson Blu 5*
sau similar.

Ziua 8 /  CAIRO – BUCURESTI

Mic dejun. Timp liber pana la transferul catre aeroportul din Cairo pentru zborul Cairo – Bucuresti. Sosire in Bucuresti.

Tarife pentru adult in camera dubla:

• €762 de persoana, pentru plecarile din 07 Februarie 2022 si 21 Martie 2022.
• €1223 de persoana, pentru plecarea din 27 Decembrie 2021. 

*Pentru cazare pe tren 2 adulti + 1 copil 2.11.99 ani sau 2 adulti + 2 copii 2.11.99 ani cazarea va fi in 2 cusete.
*Pentru cazare pe vasul de croaziera 2 adulti + 2 copii 2.11.99 ani va fi in 2 cabine.

SERVICII INCLUSE:

 Transport cursa charter TAROM: Bucuresti – Hurghada / Cairo – Bucuresti;
 Taxele de aeroport; 
 2 nopti cazare in Hurghada cu all Inclusive la Hotel Desert Rose 5* sau similar;
 3 nopti cazare cu pensiune completa (mic dejun, pranz si cina) pe vasul de croaziera din lantul Jaz Cruises 5* Deluxe: Jaz Crown

Jewel, Jaz Crown Prince sau similar;
 1 noapte cazare in tren cu demipensiune: mic dejun si cina (tren turistic, clasa I, cusete cu 2 paturi);
 1 noapte cazare in Cairo cu demipensiune: mic dejun si cina la Hotel Radisson Blu 5* sau similar;

 Cina Festiva de Revelion la plecarea din 27.12.2021
 Transferuri aeroport – hotel – aeroport;
 Transport local cu autocar / minibus dotat cu aer conditionat;
 Vizitele conform programului cu ghid local si insotitor roman (pentru minim 25 participanti);
 Bonus ASIGURAREA TRAVEL (acopera COVID -19),  limita  de varsta max 65 ani  (  peste aceasta varsta se emit asigurarile

optional cu diferenta de cost);

NU SUNT INCLUSE:

 Excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice; 
 Cheltuieli personale, bauturi si servicii/facilitati neincluse in pretul pachetului;
 Bacsisurile obligatorii pentru ghizii locali, soferi si pentru ajutoarele acestora (exclus hamalii) - se achita insotitorului de grup: 35

euro/persoana – se practica in Egipt, se achita la sosire;
 Taxa de viza cca. 25 $-27 $/persoana, se plateste numerar si se obtine la sosire pe aeroportul din Cairo;
 Test PCR Negativ (Test Covid) emis in araba sau engleza, iar data recoltarii  sa nu fie mai devreme de 72 ore fata de ora de

aterizare in Egipt (exceptie copii sub 6 ani) – obligatoriu pentru cei nevaccinati;
 Alte servicii decat cele mentionate in program.

ORAR DE ZBOR, Compania TAROM (poate suferi modificari)

Bucuresti 15:30 – Hurghada 18:40 
Cairo 15:05 – Bucuresti 17:50

EXCURSII OPTIONALE:

 CAIRO
- Cairo: Piramidele, Sfinxul, Muzeul de Egiptologie cu pranz inclus: 95 euro / persoana (se achita la fata locului);

 CROAZIERA PE NIL 
- Excursiile optionale de pe vasul de croaziera: 199 euro / persoana (se achita la inscriere) sau 250 euro / persoana (se achita la 

fata locului). Include urmatoarele obiective: Templul Philae din Aswan, Templul Kom Ombo, Templul Edfu, Templul Karnak, 
Templul Luxor, Valea Regilor, Templul Hatshepsut, Colossi lui Memnon, Barajul inalt din Aswan.

 



 ASWAN
- Plimbare cu feluca: 20 euro / persoana (se achita la fata locului);
- Nubian Village: 50 euro / persoana (se achita la fata locului);
- Templul Abu Simbel: 140 euro / persoana (se achita la fata locului);

 LUXOR
- Plimbare cu balonul cu aer cald peste Nil: 85 euro / persoana (se achita la fata locului);
- Muzeul Luxor & Old Souk: 50 euro / persoana (se achita la fata locului);

 HURGHADA
- Safari cu jeep-uri si satul de beduini: 60 euro / persoana (se achita la fata locului);
- Snorkeling: 50 euro / persoana (se achita la fata locului).

 *** Tarifele sunt informative, valabile pentru minim 20 participanti.

NOTA:

 Tarifele sunt calculate in euro per persoana;
 Nu se accepta rezervari in cabine triple/cusete triple din cauza epidemiei SARS-COV 2;
 Tariful de camera singla include si cazarea pe vas si tren;
 Grup minim: 25 persoane. Pentru grup format din 15 – 24 persoane se va percepe un supliment de 80 euro / persoana. Pentru grup

mai mic de 15 persoane grupul se va anula sau tariful se va recalcula;
 Orarul de zbor poate suferi modificari pana la data emiterii biletelor, in acest caz agentia se obliga sa informeze clientii in timp util;
 In cazul in care una dintre optiunile de cazare devine indisponibila, va vom oferi alternative similare;
 Prezenta oferta face parte integranta din contract;

 Documentul  de  calatorie  acceptat  este  pasaportul.  Pentru  informatii  suplimentare,  va  rugam  sa  consultati  site-ul  Politiei  de
Frontiera www.politiadefrontiera.ro sau al Ministerului de Externe www.mae.ro/travel-conditions  .   

 


