Croaziera pe Nil & Circuit
Cairo - Alexandria
Luxor, Egipt

Descriere Croaziera pe Nil & Circuit Cairo - Alexandria 5*, Luxor, Egipt
Ziua 1. Bucuresti – Luxor
Check-in si imbarcare pe aeroportul din Bucuresti Otopeni cu destinatia Luxor. Transfer catre port si imbarcare pe nava
JAZ Crown Jewel 5*. Timp liber la dispozitie sau excursie optionala pe Malul Estic al Nilului pentru a vizita Templul
Karnak*, complex religios dedicat zeului Amon-Ra, si Templul Luxor*. Cazare la bordul navei de croaziera.
Ziua 2. Luxor - Edfu
Mic dejun. Dimineata, timp liber la dispozitie sau excursie optioala pe Malul Vestic al Nilului la Valea Regilor, cunoscuta
pentru mormintele faraonilor si regilor egipteni, vizita la Templul Reginei Hatshepsut, singura femeie faraon din istoria
Egiptului, la Deir el-Bahari si la Colosii din Memnon*. Seara, navigare in directia Edfu. Cazare la bordul navei de
croaziera.
Ziua 3. Edfu – Kom Ombo – Aswan
Mic dejun. Timp liber sau excursie optionala la Kom Ombo, unde se poate vizita templul dedicat zeilor Sobek si Horus*.
Dupa pranz navigare in directia Aswan. Cazare la bordul navei de croaziera.
Ziua 4. Abu Simbel
Mic dejun. Timp liber la dispozitie in Aswan sau participare la excursia optionala care se poate rezerva la fata locului,
cu plecare dimineata devreme catre templul din Abu Simbel**. Cazare la bordul navei de croaziera.
Ziua 5. Aswan - Cairo
Mic dejun. Timp liber sau, optional, excursie la Templul Philae, dedicat zeitei Isis si la barajul din Aswan*. Dupamasa,
transfer la aeroportul din din Aswan si imbarcare pe zborul catre Cairo. Transfer si cazare la Hotel Barcelo Cairo
Pyramides 4*, sau similar.
Ziua 6 Cairo
Mic dejun. Vizita la Piramidele din Giza si la Sfinx, cu pranz inclus. Mai departe se viziteaza Muzeul Egiptean din
Cairo. Cazare la Hotel Barcelo Cairo Pyramides 4*, sau similar.
Ziua 7 Alexandria
Mic dejun. Excursie de o zi la Alexandria, pe parcursul careia se viziteaza: Citadela Qaitbay, Coloana lui Pompei,
Catacombele, Teatrul Roman si Biblioteca din Alexandria (doar pe exterior). Dupamasa, retur la Cairo. Cazare la Hotel
Barcelo Cairo Pyramides 4*, sau similar.
Ziua 8. Cairo – Luxor - Bucuresti
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Cairo pentru zborul intern catre Luxor. Check-in si imbarcare pe aeroportul din
Luxor pentru zborul cu destinatia Bucuresti Otopeni.

*Pachetul de excursii optionale se poate rezerva doar in avans la tariful special de de 199 Euro/ persoana, si

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:18)

include urmatoarele vizite: Templul Karnak, Templul Luxor, Valea regilor, Templul Hatshepsut, Colossi din Memnon,
Templul Kom Ombo, Templul Khnum din Esna (sau Templul Edfu), Templul Philae din Aswan, Barajul inalt din Aswan.
Excursiile marcate cu ** se pot rezerva doar la fata locului, si nu sunt incluse in pachetul de excursii optionale
Note importante:
Programul croazierei poate fi modificat in functie de conditiile meteo si de navigatie.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 14:18)

