6 ΗΜΕΡΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΚΑΙΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΣΙΝΑ
12 – 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ένας από τους διασημότερους προορισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο περίφημος ιστορικός
πλούτος, οι μυθικοί θησαυροί, η φυσική ομορφιά της χώρας, αλλά και η ιδιαίτερη κουλτούρα των
Αιγυπτίων προσελκύουν κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες.
Η Αίγυπτος είναι ένας προορισμός για κάθε ταξιδιώτη, με εντυπωσιακά μνημεία για τους λάτρεις
του ιστορικού και θρησκευτικού τουρισμού, με παραθαλάσσια θέρετρα για όσους επιθυμούν
πολυτέλεια και χαλάρωση, αλλά και με μαγικά τοπία στην έρημο της Δυτικής Σαχάρας για εκείνους
που αναζητούν την περιπέτεια!
Περπατήστε σε μονοπάτια που μεσουράνησαν μυστηριώδεις πολιτισμοί χιλιάδες χρόνια πριν.
Ζήστε για λίγο το πάθος για το ανεξήγητο. Αν και είναι η χώρα σύμβολο των Αρχαίων Φαραώ,
γεμάτη ιστορικά μνημεία η Αίγυπτος προσφέρει επίσης μαγικά τοπία στην έρημο προς εξερεύνηση
και κρουαζιέρες στις όχθες του Νείλου.
Περιπλανηθείτε στις γειτονιές του Καϊρου και χαθείτε στην αγορά του Αλ Χαλίλι και δοκιμάστε την
υπέροχη τοπική κουζίνα… Η Αίγυπτος είναι μια χώρα μαγική που σίγουρα αξίζει να επισκεφθείτε!
Είναι βέβαιο ότι θα σας γοητεύσει!
Το Κάιρο είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις που σίγουρα αξίζει να εξερευνήσετε. Εκτός από
πρωτεύουσα της Αιγύπτου είναι και η μεγαλύτερη πόλη του Αραβικού κόσμου και της Αφρικής.
Ιδρύθηκε το 969 μΧ. κοντά στο Δέλτα του Νείλου. Είναι «η πόλη των χιλίων μιναρέδων» λόγω της
κυριαρχίας της ισλαμικής αρχιτεκτονικής και αποτελεί το κέντρο της πολιτικής και πολιτιστικής
ζωής της περιοχής.
Η Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά (Ιερά Αυτόνομος Βασιλική Μονή Αγίας Αικατερίνης
του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά όπως αποκαλείται επίσημα), είναι κτισμένη στις παρυφές
του όρους Σινά, στην ομώνυμη χερσόνησο και υπάγεται στην αυτόνομη Εκκλησία του Όρους Σινά.
Η Μονή αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
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Η Αλεξάνδρεια Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Αλέξανδρο τον Μέγα και είναι η δεύτερη
πρωτεύουσα της σύγχρονης Αιγύπτου μετά το Κάιρο. Κατά την αρχαιότητα υπήρξε το
σπουδαιότερο λιμάνι και πρωτεύουσα της χώρας, ενώ στην ακμή της αποτελούσε το μεγαλύτερο
οικονομικό κέντρο ολόκληρης της Αφρικής και μία από τις επιφανέστερες εστίες πολιτισμού του
κόσμου, διάσημη για τη βιβλιοθήκη και τον Φάρο της, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου,
κτισμένο στο ομώνυμο νησί.
Ένα από τα ωραιότερα προγράμματα της ελληνικής αγοράς σε έναν από τους πιο διάσημους
προορισμούς του κόσμου. Πυραμίδες, μούμιες, φαραώ, ιστορικά μνημεία διαφόρων εποχών,
μεγαλόπρεπα τζαμιά, χριστιανικές εκκλησίες, μοναστικά κέντρα, παζάρια, χωριά και πόλεις κατά
μήκος του Νείλου και άλλα πολλά περιλαμβάνουν τα μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας ταξίδια μας,
σχεδιασμένα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και με τις καλύτερες παροχές. Εικόνες διαφορετικές,
εικόνες πολύχρωµες και... πολύβουες.
Το σίγουρο είναι πως η Αίγυπτος, μητέρα λαμπρών πολιτισμών, προσφέρει στον ταξιδιώτη
δυνατές εμπειρίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1Η ΜΕΡΑ : KEΡΚΥΡΑ – ΑΘΗΝΑ – ΚΑΙΡΟ (12/9/2022)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας 18:30, διαδικασίες check-in και αναχώρηση για το
Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών.
Ακολουθεί πτήση εξωτερικού με την AEGEAN προς το Αεροδρόμιο του ΚΑΙΡΟΥ, με άφιξη στις
00:50 τοπική ώρα. Αμέσως μετά την έξοδό μας από το αεροδρόμιο θα επιβιβαστούμε στο
πούλμαν για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση 1η.
2Η ΜΕΡΑ : ΚΑΙΡΟ – ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ (13/9/2022)
Πρόγευμα. Με πορεία προς Ανατολάς, περνάμε την υπόγεια σήραγγα του καναλιού του Σουέζ και
θα βρεθούμε από την Αφρική στην Ασία. Θα πορευτούμε κατά μήκος της Ερυθράς Θαλάσσης και
αφού περάσουμε το Ρας Σαντρ και τις μικρές πόλεις Αμπού Ζνίμα και Αμπού Ροντές με τις άφθονες
πετρελαιοπηγές, θα μπούμε στη καρδιά της χερσονήσου του Σινά και σύντομα θα φτάσουμε στην
μεγάλη Ακρόπολη της Ορθοδοξίας, την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο της περιοχής. Ξεκούραση μέχρι το δείπνο. Στη συνέχεια, για όσους επιθυμούν, θα
πραγματοποιηθεί ανάβαση στην Αγία Κορυφή του Δεκαλόγου με τοπικούς συνοδούς. Δείπνο.
Διανυκτέρευση 2η.
3Η ΜΕΡΑ : IEΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ (14/9/2022)
Μετά το πρωινό, θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή όπου θα παρακολουθήσουμε τη θεία Λειτουργία
και στη συνέχεια θα προσκυνήσουμε τα χαριτόβρυτα λείψανα της Αγίας Αικατερίνης και θα
ξεναγηθούμε λεπτομερώς εντός της Ιεράς Μονής (Μουσείο με Βυζαντινές εικόνες και χειρόγραφα,
Αγία Βάτος, Φρέαρ Μωυσέως, Κοιμητήριον, κ.λ.π.). Η Μονή Σινά είναι κτίσμα του αυτοκράτορα
Ιουστινιανού. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το Κάιρο. Καθ οδόν θα
προσκυνήσουμε στην γυναικεία Ιερά Μονή Φαράν Στάση για το γεύμα μας (περιλαμβανόμενα).
Στο Κάιρο θα φτάσουμε αργά το απόγευμα . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση 3η.
4Η ΜΕΡΑ : ΚΑΙΡΟ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ - ΣΦΙΓΓΑ (15/9/2022)
Μετά το πρωινό ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, την πόλη των χιλίων
μιναρέδων και των 20.000.000 κατοίκων. Το όνομα «Κάιρο» είναι αραβικής προέλευσης και
σημαίνει «Η Νικήτρια», έλκοντας την καταγωγή του από την εποχή της κατάκτησης της πόλης από
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τους Άραβες το 969. Θα μεταβούμε στην περιοχή της Γκίζα για να δούμε τις μεγάλες Πυραμίδες,
Χέοπος (ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου), Χεφρήνου και Μυκερίνου, καθώς και την
αινιγματική Σφίγγα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Παλαιό Κάιρο, όπου θα επισκεφθούμε το
Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού, με κυριότερο έκθεμα τη συλλογή με τις Βασιλικές
Μούμιες. Γεύμα (περιλαμβανόμενα) Ακολούθως θα επισκεφθούμε ένα εργαστήριο επεξεργασίας
Πάπυρου όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον τρόπο κατεργασίας
επεξεργασίας του Πάπυρου σε χαρτί και θα μπορούμε να πάρουμε και αναμνηστικά. Στη συνέχεια
ένα άλλο εργαστήριο παρασκευής πρώτης ύλης αρωμάτων που θα μας ενθουσιάσουν οι τρόποι
χρήσης και πως μπορούν κάποια αιθέρια έλαια να φανούν χρήσιμα στην υγεία μας. Τέλος θα
μεταβούμε στην περίφημη αγορά Χαν Ελ Χαλίλι, όπου θα δοθεί χρόνος για περιήγηση στα
αναρίθμητα σοκάκια και μαγαζάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5Η ΜΕΡΑ : KAIΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ (16/9/2022)
Πρωινό και αναχώρηση για την περιώνυμη Αλεξάνδρεια (225 χλμ. από το Κάιρο), που ιδρύθηκε
από τον Μέγα Αλέξανδρο. Η πόλη χτίστηκε το 331 π.Χ. και κατά την διάρκεια της δυναστείας των
Πτολεμαίων έγινε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου και σημερινή
συμπρωτεύουσα της Αιγύπτου. Σήμα κατατεθέν της Αλεξάνδρειας ήταν ο περίφημος Φάρος, ένα
από τα 7 θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά δεν επεβίωσε μέχρι σήμερα καθώς καταστράφηκε
δύο φορές από σεισμούς. Τα απομεινάρια του χρησιμοποίησε ο Μαμελούκος σουλτάνος Καΐτ
Μπέη το 1480 προκειμένου να χτίσει το υπάρχον φρούριο Qauitbay Fort, το οποίο και θα δούμε
από κοντά. Θα δούμε επίσης του κήπους του παλατιού Μοντάζα, του τελευταίου βασιλιά της
Αιγύπτου, Φαρούκ, το σπίτι του Κωνσταντίνου Καβάφη, του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή που
σημάδεψε όσο λίγοι τα ελληνικά γράμματα. Και φυσικά θα δούμε τη σύγχρονη Βιβλιοθήκη της
Αλεξάνδρειας, το φιλόδοξο εγχείρημα της Αιγύπτου που φιλοδοξεί να αποκτήσει τη λάμψη της
αντίστοιχης αρχαίας Πτολεμαϊκής, κτισμένη στο ίδιο σημείο όπου στεκόταν η αρχαία Βασιλική
Βιβλιοθήκη. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το πρεσβυγενές Πατριαρχείο μας, όπου θα γίνουμε
δεκτοί από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο ή εκπρόσωπο αυτού, τον κοινοτικό Ιερό
Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα, όπου βρίσκεται ο λίθος
της αποτομής της κεφαλής της Αγίας Αικατερίνης, την οικία του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή
Κωνσταντίνου Καβάφη, Γεύμα σε εστιατόριο της ψαραγοράς (ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ!)
και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της Αλεξάνδρειας .
5Η ΜΕΡΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (17/09/2022)
Επιβίβαση στο αεροσκάφος της AEGEAN και πτήση με προορισμό την Αθήνα και το Ελευθέριος
Βενιζέλος. Ακολουθεί πτήση εσωτερικού με προορισμό το όμορφο νησί μας. Άφιξη στην Κέρκυρα
με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις από την μοναδική αυτή εκδρομή μας!!!!!!!

12.10.2022
12.10.2022
17.10.2022
17.10.2022

A3 287
Α3 930
Α3 931
Α3 282

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ
ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

20:10 – 21:10
23:55 – 00:50
03:10 – 06:10
07:35 – 08:35
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TIMH: 720 ΕΥΡΩ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ η ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ: 880 ΕΥΡΩ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ
15 IOYΛΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤOY ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 400 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ !!!!
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΩ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ !!!
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Κέρκυρα – Αθήνα - Κέρκυρα με την Aegean/OA
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κάιρο – Αθήνα με την Aegean, σε οικονομική θέση.
 1 βαλίτσα μέχρι 23 κιλά και 1 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
 3 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο με πρωινό, στο ξενοδοχείο
TRIUMPH PLAZA HOTEL 4 **** : https://triumphhotel.com/plaza-home
 1 διανυκτέρευση στο Όρος Σινά στο Morgenland Village Hotel 3*** με πρωινό
https://www.morgenland-village.net
 Μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Έμπειρος Ελληνόφωνος ξεναγός στο Κάιρο και Αλεξάνδρεια
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας.
 2 Γεύματα και 1 δείπνο κατά τη διάρκεια της εκδρομής στο Κάιρο.
 1 γεύμα στην ψαραγορά στην Αλεξάνδρεια
 Προτεκτοράτο Αγίας Αικατερίνης,
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (έως 75 ετών),
 Ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις και για covid-19
 ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίου 230 €
 Βίζα Αιγύπτου 25€
 Προαιρετικές εκδρομές, κρουαζιέρα στο Νείλο και εκδηλώσεις.
 Ποτά κατά την διάρκεια των γευμάτων.
 Φιλοδωρήματα Υποχρεωτικά 20 €
 Όλοι οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους: 40 € περίπου

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Σημειώσεις:
 Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει
η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
 Πριν την αναχώρηση, απαραίτητο Αρνητικό Τέστ 48 ωρών.
 ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΜΗΝΗ ΙΣΧΥ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.
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