
 

ΚΑΪΡΟ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 4,5ημ  
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις και με 2 άτομα    

 
1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την 

πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάϊρο. Η θέαση του Νείλου καθώς και 

των πυραμίδων μέσα από την καμπίνα του αεροπλάνου, επιβεβαιώνει 

την επιλογή σας και υπενθυμίζει πως η Αίγυπτος, βρίσκεται ανάμεσα 

στους προορισμούς που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί μια φορά στην 

ζωή του. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Τον ελεύθερο 

χρόνο μέχρι την διανυκτέρευση, σας προτείνουμε να τον εκμεταλλευτείτε 

κάνοντας μία πρώτη γνωριμία με το Κάιρο, με μία δίωρη κρουαζιέρα σε 

πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό φωταγωγημένο 

Κάιρο, όπου θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα 

εντυπωσιακό φολκλορικό σόου. Διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Ολοήμερη ξενάγηση 

Καλώς ήλθατε στο Κάϊρο ή αλλιώς Αλ Καχίρα, την δεύτερή μεγαλύτερη 

πόλη της Αφρικής. Οικοδόμημα των Αράβων το 989 μ.Χ, αυτή η ζεστή 

και πολύβουη πόλη, δίπλα στην έρημο αποτελεί μίγμα αρχαίας πολιτείας 

και κοσμοπολίτικης αύρας. Η πρώτη μας ξενάγηση , θα ξεκινήσει με το 

αρχαιολογικό Μουσείο του Καιρου.  Σε αυτό τον χώρο στεγάζονται 

Φαραωνικά αριστουργήματα Χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας.  Τα 

ευρήματα του τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών) καθώς επίσης 

και τα περίπου 120000 εκθέματα αποτελούν μια μοναδική εμπειρία 

πρώτης συνάντησης με τον αιγυπτιακό αρχαίο πολιτισμό. Συνεχίζουμε 

με τα ταφικά μνημεία των 3 Φαραώ της 4ης δυναστείας, τις επιβλητικές 

πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που 

επέζησε μέχρι τις μέρες μας! Οι πυραμίδες του Χέωπος, του Χεφρήνου 

και του Μυκερίνου διαχρονικές και αιώνιες, αποτελούν την επιτομή ενός 

από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της ανθρωπότητας. Σε κοντινό 

σημείο και μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η περίφημη Σφίγγα, με 

βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Καϊρο, αναπαριστά τον Φαραώ 

Χεφρίνα με σώμα λιονταριού. Μετά από μια σύντομη στάση στα 

εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων,θα γευματίσουμε σε εστιατόριο 

του ΚαΪρου. Η σημερινή μας περιήγηση ολοκληρώνεται στο πολύβουο 

παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ. Πνιγμένο από χρώματα και μεθυστικές 

μυρωδιές το παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ, ως ένα αυθεντικό ανατολίτικο παζάρι 

αντικατοπτρίζει όλη την αυθεντικότητα των Αιγυπτίων. Διανυκτέρευση 

 

 



 

 

3η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Εκδρομή στην Αλεξάνδρεια  

Πρωινό και ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, ‘’ το 

μαργαριτάρι της Μεσογείου’’. Όπως μαρτυρά και το όνομα της η πόλη 

ιδρύθηκε το 331 π.Χ από τον Μέγα Αλέξανδρο. Πλέον μια  πολύβουη 

μητρόπολη, όπου η αρχαία ιστορία της συνεχίζει να λάμπει δια την 

απουσία της! Τρανταχτό παράδειγμα ο  φάρος της Αλεξάνδρειας ένα 

από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο οποίος καταστράφηκε από 

ισχυρούς σεισμούς. Τα απομεινάρια του χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή του φρουρίου του Μαμελούκου Σουλτάνου Κάιτ Μπέι, 

ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόταν ο φάρος. Στην περιήγηση μας 

θα δούμε την Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγν.Στρατιώτη, το 

ελληνικό πατριαρχείο και τους μοναδικούς κήπους της Μοντάζα που 

περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα. Επίσης θα επισκεφθούμε το σπίτι που 

έζησε και έγραψε τα τελευταία του χρόνια ο Έλληνας ποιητής 

Κ.Καβάφης. Φιλοδοξία της Αλεξάνδρειας ήταν να γίνει η πιο ισχυρή 

πόλη στον κόσμο, συγκεντρώνοντας όλη την γνώση του. Φιλοδοξία 

που πήγαζε από το όραμα του ιδρυτή της.  Έτσι καταλήγουμε στην 

καινούρια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 

να ξεναγηθούμε, να μάθουμε και να θαυμάσουμε αυτό το αρχιτεκτονικό 

επίτευγμα. Ακολουθεί γεύμα σε εστιατόριο της Αλεξάνδρειας. Γεμάτοι 

εμπειρίες επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στο Καϊρο. Διανυκτέρευση. 

(κόστος 90€ , περιλαμβάνεται και το γεύμα)   

4η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – εκδρομή στο παλιό Καϊρο,Νέο Εθνικό Μουσείο 

Αιγυπτιακού Πολιτισμού 

Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική  εκδρομή στο Παλιό Κάιρο 

όπου θα επισκεφτούμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο Ναός 

χρονολογείται από τον 12Ο αιώνα μ.Χ και παραμένει ένας από τους 

πλέον ιστορικούς τόπους προσκυνήματος. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη 

μας στο Νέο Εθνικό Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού το οποίο άνοιξε τις 

πύλες του τον Απρίλιο του 2021 και φιλοξενεί την πολιτιστική κληρονομιά 

της Αιγύπτου. Η περιήγηση στον κεντρικό χώρο του Μουσείου μας 

επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη άποψη για την κουλτούρα αυτής της 

ιστορικής χώρας. Η αίθουσα με τις μούμιες αποτελεί το σημαντικότερο 

μέρος του Μουσείου, το οποίο περιλαμβάνει 20 βασιλικές μούμιες 

μεταξύ αυτών της Χατσεψούτ και του Τούθμοση. Διανυκτέρευση. 

5η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - ΑΘΗΝΑ 

Ημέρα αναχώρησης. Αφήνουμε το Κάιρο γεμάτοι νέες εικόνες κι 

εμπειρίες. Θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 

επιστροφής μας για  Αθήνα. 

 



 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το Νέο Μουσείο Αιγυπτιακού Πολιτισμού είναι ένα 

περιφερειακό μουσείο που φιλοξενεί προσωρινά τις μούμιες και ΔΕΝ 

ΕΙΝΑΙ το Νέο Μεγάλο Μουσείο της Αιγύπτου (GEM) που αναμένεται να 

λειτουργήσει το ερχόμενο έτος και θα φιλοξενεί τους μεγάλους 

θησαυρούς της Αιγύπτου. 

Σημειώσεις: Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του 

προγράμματος.  

 

ΚΑΪΡΟ 4ημ. & 5ημ. 

με πτήσεις της Αegean Airlines & Egypt Air 

                                                Καθημερινές αναχωρήσεις  

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 145 €  

City Palace 4* 

κεντρικό 
349 € 379 € 210€ 

             Egypt Air 
             Αθήνα-Καϊρο 

              16.00-17.50 

            Καϊρο-Αθήνα  

              10.35-12.30 

 

 

Aegean Airlines  
              Αθήνα-Καϊρο 

               23.50-01.50 

            Καϊρο-Αθήνα  

               04.40-06.40 

 

  

Επιβάρυνση 

μονοκλίνου 40%  

Pyramisa 

Suites 5* Κεντρικό 
399 € 449 € 225€ 

Steigenberger El Tahrir 

4*plus 

Κεντρικό 
429 € 489 € 245€ 

Safir 5* / Novotel El 

Borg 5*  Κεντρικά 
449 € 515 € 245€ 

Ramses Hilton 5* 

Κεντρικό 
469 € 539 € 269€ 

Intercontinental    

Semiramis 5* / 

Sheraton Cairo & 

Casino 5* 

Κεντρικά 

499 € 579 € 289€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 150€ το άτομο 

 
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται 115€ για ταξιδιώτες 

από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & λοιπά αεροδρόμια. 

 



 

 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
• Αεροπορικά εισιτήρια με την AEGEAN AIRLINES ή με την EGYPT AIR 

για το δρομολόγιο Αθήνα – Καϊρο – Αθήνα. 

• Mία αποσκευή έως 23 κιλά και μία  χειραποσκευή έως 8 κιλά,ανά 

άτομο. 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο  του Καϊρου. 

• Ολοήμερη ξενάγηση του Καϊρου, με έμπειρο διπλωματούχο 

ελληνόφωνο ξεναγό και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. 

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης με καλύψεις COVID-19 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
• Δημοτικοί φόροι  
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 145€ 
• Βίζα Αιγύπτου 25€ (πληρώνεται τοπικά) 
• Φιλοδωρήματα πληρωτέα κατά την άφιξη σας 15€ 

 

 

Για την είσοδο στην Αίγυπτο απαιτείται : 

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Αίγυπτο από την Ελλάδα  πρέπει 

να κατέχουν αρνητικό πιστοποιητικό στο τεστ PCR στα αγγλικά και με 

την αναγραφή του αριθμού διαβατηρίου πάνω στο test, για COVID-19 

σε τεστ που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από 

την αναχώρηση. 

 

Από την απαίτηση του PCR TEST για την είσοδο στην Αίγυπτο 

εξαιρούνται  

-επιβάτες κάτω των 6 ετών 

-επιβάτες οι οποίοι κατέχουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

Εμβολιασμού COVID-19 το οποίο αναγράφει ότι ο εμβολιασμός έχει 

πλήρως ολοκληρωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την άφιξη στην 

Αίγυπτο.   

Εγκεκριμένα εμβόλια Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford,  

Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik) 

 

 

 

 

 



 

 

Για την επιστροφή και την είσοδο στην Ελλάδα από την 

Αίγυπτο απαιτείται: 

 Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ελλάδα από οποιοδήποτε σημείο 

προέλευσης  πρέπει να κατέχουν αρνητικό πιστοποιητικό στο τεστ PCR 

στα αγγλικά και με την αναγραφή του αριθμού διαβατηρίου πάνω στο 

test, για COVID-19 σε τεστ που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο 

από 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. 

 

 Από την απαίτηση του PCR TEST για την είσοδο στην Ελλάδα 

εξαιρούνται  

-επιβάτες κάτω των 12 ετών 

-επιβάτες οι οποίοι κατέχουν Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 

Εμβολιασμού COVID-19 το οποίο αναγράφει ότι ο εμβολιασμός έχει 

πλήρως ολοκληρωθεί τουλάχιστον 14 ημέρες πριν την άφιξη στην 

Ελλάδα.   

-επιβάτες με ισχύον πιστοποιητικό νόσησης   

Επιπλέον όλοι οι επιβάτες που επιστρέφουν στην Ελλάδα απαιτείται να 

συμπληρώσουν την PASSENGER LOCATOR FORM  στη διεύθυνση  πριν 

την άφιξη τους στην Ελλάδα.  


