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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΙΓΤΠΣΟΤ  

01/05 ΕΩ 30/09/2021  
 

 
 

 

ΑΙΓΤΠΣΟ ΜΕ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ! 
 

 Αςυναγϊνιςτα πακζτα με πολλζσ παραλλαγζσ και ςυνδυαςμοφσ, 
ϊςτε ο πελάτθσ να πάρει ακριβϊσ αυτό που κζλει!  

 Με τιμζσ που ξεκινοφν από 465€! 
 Με ζμπειρο ελλθνόφωνο ξεναγό! 

 
 

Δϊςτε ραντεβοφ με τθν Ιςτορία. Σαξιδζψτε ςτθ μοναδικι Αίγυπτο για να δείτε τα αρχαία μνθμεία, να 
χακείτε ςτα παηάρια, να διαςχίςετε το Νείλο, να καβαλιςετε καμιλεσ και να βιϊςετε τθν εμπειρία τθσ 
εριμου. Ξεκινιςτε τθν περιιγθςι ςασ απ’ τισ παςίγνωςτεσ Πυραμίδεσ και κυρίωσ απ’ αυτι του Χζοπα και 
φτάςτε ςτθν πολφ- φωτογραφθμζνθ φίγγα. Επιςκεφτείτε τα μουςεία και τα τηαμιά και μθν παραλείψετε 
να περάςετε απ’ τα μοναδικά παηάρια που ςτινονται ςτο Κάιρο. Θαυμάςτε τα εκκζματα ςτο Αιγυπτιακό 
Μουςείο και τον τάφο του Σουταγχαμόν. Βιϊςτε τθ ςυγκλονιςτικι εμπειρία που αφινει θ διάςχιςθ του 
ποταμοφ Νείλου με τα καραβάκια. Θα δείτε τον ιλιο να ανατζλλει και τον ουρανό να παίρνει διάφορα 
χρϊματα και ςίγουρα αυτι κα είναι μια εικόνα που κα μείνει βακιά μζςα ςασ για πάντα. 
 

Δτμασόσησα εοιλξγήρ οξλλώμ νεμξδξφείωμ ςσξ SHARM EL SHEIKH για 

Διακξοέρ! Ζησήςσε μαρ οληπξυξπίερ! 
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ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ (Ζκδοςθ Α’ 21/05/21) 

 

*Οι τιμζσ μπορεί να αλλάξουν χωρίσ προειδοποίθςθ. Κάκε νζοσ τιμοκατάλογοσ μεταγενζςτερθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ καταργεί 
τον προθγοφμενο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΧΩΡΘΕΙ 
BARCELO PYRAMIDS 4* 

STEIGENBERGER 
TAHRIR 4* 

RAMSES HILTON   
5* /CONRAD 5* 

2ΚΛΙΝΟ 
ΔΙΑΦ. 

1ΚΛΙΝΟ 
2ΚΛΙΝΟ 

ΔΙΑΦ. 
1ΚΛΙΝΟ 

2ΚΛΙΝΟ 
ΔΙΑΦ. 

1ΚΛΙΝΟ 

4ΘΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΟ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 465 70 475 80 490 120 

5ΘΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
ΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΟ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 495 95 505 105 525 160 

8ΘΜΕΡΟ ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΑΡΜ ΕΛ ΕΙΧ  
ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙΟ  ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΟΥ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

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

(Για κατθγορία 4* ςτο Κάιρο) 
/SHERATON SHARM 5* 

 (Για κατθγορία 5* ςτο Κάιρο) 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 770 255 780 265 815 285 

8ΘΜΕΡΟ 
ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (4)  KΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΣΟΝ 

ΝΕΙΛΟ(3) 
ΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΟ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

4ΘΜΕΡΘ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΜΕ ΠΛΘΡΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ & 
ΞΕΝΑΓΘΕΙ ΑΣΟΥΑΝ/ΛΟΥΞΟ 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ  820 180 840 199 860 210 

10ΘΜΕΡΟ 
ΚΑΙΡΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ(3)   

KΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΣΟΝ ΝΕΙΛΟ(3) 
ΑΡΜ ΕΛ ΕΙΧ(3) 

ΔΙΑΜΟΝΗ 3 ΝΥΧΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙΡΟ 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΙΟ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΜΕ ΓΕΤΜΑ 
4HMEΡΘ ΚΡΟΤΑΗΙΕΡΑ ΣΟ ΝΕΙΛΟ 

3 ΝΤΧΣΕ ΑΡΜ ΕΛ ΕΙΧ 
ALL INCLUSIVE 

ΣΡΙΣΘ, ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1150 270 1170 280 1170 290 
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Σα προγράμματα περιλαμβάνουν: 
- Αεροπορικά ειςιτιρια ςε οικονομικό ναφλο με τθν Egypt Air /Aegean (Πρωινζσ ι απογευματινζσ )+ Διαμονι με πλοφςιο πρωινό 
μπουφζ  
  + Μεταφορζσ + Ξεναγιςεισ με γεφματα + Ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ +  Είςοδοι ςε μουςεία + Πλιρθ διατροφι ςτθν κρουαηιζρα + All 
Inclusive ςτο αρμ Ελ ειχ 
- Σαξιδιωτικι αςφάλεια + Ενθμερωτικά ζντυπα 
Δεν Περιλαμβάνονται:  
 - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοσ καυςίμων  
4,5 Θμζρεσ ςτα προγράμματα Κάιρο, Αλεξάνδρεια 185 €, 
 7 & 8 ιμερεσ με Κρουαηιζρα 225 € και 10 ιμερεσ 275 € 
- Φιλοδωριματα 5$  τθν θμζρα το άτομο 
- Βίηα Αιγφπτου 30 € 
 

- Δυνατότθτα εςωτερικϊν πτιςεων από Χανιά, Θράκλειο, Ρόδο, Καβάλα, Αλεξ/πολθ & Θες/νικθ. 
 Η ςειρά του προγράμματοσ μπορεί να αλλάξει χωρίσ να παραλθφκεί καμία επίςκεψθ 

 Η ελάχιςτθ ςυμμετοχι ςτα προγράμματα είναι 2 άτομα  ςτο Κάιρο /Αλεξάνδρεια πρόγραμμα και ςτθν Κρουαηιζρα μίνιμουμ 6-7 
άτομα  αλλιϊσ οι ξεναγιςεισ κα πραγματοποιοφνται ςτα Αγγλικά και με επιβάρυνςθ ανάλογα τθν ςυμμετοχι. 

 Ρροκαταβολι  με τθν κράτθςθ  και εξόφλθςθ  το αργότερο μζχρι 7- 10 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, με προκαταβολι το 30% 

  Ζκπτϊςεισ για τα παιδιά 2-12 ετϊν (διαμονι μαηί με τουσ γονείσ) 80€ ςτα προγράμματα 4,5 θμερεσ, 120€ ςτα 5,7,8 ιμερα 
προγράμματα και 180€  ςτα 10ιμερα προγράμματα  

 Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προςκικθ ςπαςτοφ κρεβατιοφ 

 Σε όλα τα ξενοδοχεία μασ προςφζρεται πλοφςιο πρωινό ςε μπουφζ. Τα ξενοδοχεία μπορεί να αλλάξουν αλλά χωρίσ αλλαγι 
κατθγορίασ.   

 Τα ονόματα των ξενοδοχείων και οι ϊρεσ πτιςεων επιβεβαιϊνονται 3 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. 

 Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με τουσ ςθμερινοφσ ιςχφοντεσ ναφλουσ. Πποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ . 

 Δυνατότθτα ξενάγθςθσ ςτο Αμποφ ίμπελ (από το Αςουάν) με αγγλόφωνο ξεναγό  (δθλϊςεισ μόνο από Ελλάδα)  

  Αναχϊρθςθ (check out) από τα κρουαηιερόπλοια ςτισ 08:00 και από τα ξενοδοχεία ςτισ 12:00 

 Η πλεφςθ του πλοίου και θ διζλευςθ του φράγματοσ τθσ Ζςνασ ρυκμίηονται από τισ Αιγυπτιακζσ αρχζσ 

 Η ξενάγθςθ γίνεται ι από Ελλθνόφωνο ξεναγό ι από μεταφραςτι ξενόγλωςςου ξεναγοφ 

 Οι αρχζσ ελζγχου τθσ κυκλοφορίασ των πλοίων ςτον Νείλο προςαρμόηουν το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ κρουαηιζρασ.   

 Τα εςωτερικά δρομολόγια για το Αςςουάν & το Λοφξορ γίνονται νωρίσ το πρωί   

 Αποδοχι όρων & ακυρωτικά: Κάκε διλωςθ ςυμμετοχισ ςυνεπάγεται τθν αυτόματθ αποδοχι των όρων ςυμμετοχισ των 
εντφπων μασ. Ρριν από κάκε διλωςθ ςυμμετοχισ διαβάςτε τουσ όρουσ ςυμμετοχισ του εντφπου μασ & ειδικά το άρκρο που 
αναφζρει τα ακυρωτικά! Κάκε ακφρωςθ κράτθςθσ, ανεξάρτθτα εάν υπάρχουν ακυρωτικά ι όχι, κα επιβαρφνεται με 50€ κατ’ 
άτομο, για ζξοδα φακζλου 

 Γεφματα, πλιρθ διατροφι ςτθν κρουαηιζρα, ζνα γεφμα ςτο Κάιρο, ζνα ςτθν Αλεξάνδρεια και ςτο Σαρμ Eλ Σζιχ  με All Inclusive  

 Τα ξενοδοχεία ηθτάνε πιςτωτικι κάρτα ι ζνα ποςό ςυνικωσ για εγγφθςθ με το check in 

 Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων(1 ευρϊ =1,15 δολάρια)        
 
Προςοχι απαραίτθτα τα διαβατιρια να είναι νζου τφπου 

 
 

 


