Egyiptom varázsa - rejtélyes piramisok és a
Nílus ékkövei
Utazás:
nemzetközi repülővel, az Egyptair közvetlen
járatára Budapest – Kairó – Budapest útvonalon,
turista osztályon

Elhelyezés:
4 éj szállást helyi 5*-os szállodákban, 3 éj
szállást 5*-os hajón, kétágyas szobákban

Ellátás:
teljes ellátás (reggeli, ebéd és vacsora, italok
nélkül)

Részletes program
1. nap: Budapest - Kairó
Elutazás Budapestről közvetlen járattal Kairóba. Érkezés után transzfer a szállodába. Vacsora és szállás Kairóban (3 éjszaka).
Szállás: Ramses Hilton Cairo 5*

2. nap: Kairó
Reggeli után városnézésünkkel megalapozzuk a fáraók országának megismerését. Először az ókori világ 7 csodájának máig legimpozánsabb
alkotásához, a gízai piramisokhoz látogatunk. A varázslatos szfinx, és a Völgy-templom után az Egyiptomi Múzeumba látogatunk el, majd egy
papirusz üzemben megnézzük, hogyan készítették a papirusz tekercseket, végül egy parfümüzemben fejezzük be napunkat. Vacsora és szállás
Kairóban.

3. nap: Kairó
Reggeli után szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Memphisbe és Dzsószer fáraó lépcsős piramisához Szakkarába. Délután Kairó iszlám
arcával ismerkedünk: Citadella, Mohamed Ali mecset, Khan el Khalili bazár). Vacsora és szállás Kairóban.

4. nap: Kairó - Asszuán
Kora reggel transzfer a repülőtérre. Repülés Asszuánba, majd városnézés: az asszuáni-gát, Philae templom, Befejezetlen Obeliszk megtekintése.
Behajózás. Délután fakultatív hajózás a Níluson, látogatás a Sohail szigeten található núbiai faluban. Ebéd, vacsora és szállás a hajón (3
éjszaka).
Szállás: Jaz Royal Cruise
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5. nap: Asszuán - Kom Ombo - Edfu
Reggeli után szabadprogram vagy fakultatív buszos kirándulás Abu Simbelbe, II. Ramszesz sziklatemplomaihoz, melyet a Naszer-tó
kialakításakor szállítottak mai helyére. Kora délután elhajózás Kom Ombo irányába, majd látogatás Kom Ombo templomába. Továbbhajózás Edfu
felé. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

6. nap: Edfu - Luxor
Reggeli után látogatás Hórusz isten edfui templomában. Hajózás az esznai zsilip felé, pihenés, napozás a hajón. Ebéd, vacsora és szállás a hajón.

7. nap: Luxor
Kora reggel fakultatív hőlégballonozás Luxor felett. Reggeli után Luxor nyugati partjára indulunk: Királyok Völgye, Hatsepszut fáraónő
sziklatemploma, alabástrom üzem, Memnon Kolosszusok. Délután a varázslatos Karnak templom felfedezése, bebarangolása a célunk. Fakultatív
programlehetőség: Luxor templom meglátogatása. Vacsora és szállás Luxorban.
Szállás: Sonesta St. George Hotel Luxor 5*

8. nap: Luxor - Kairó - Budapest
Kora reggel transzfer a repülőtérre, hazautazás Kairón keresztül Budapestre.

A programok és a szállodák változtatásának jogát irodánk fenntartja!

Fakultatív programok
Fakultatív programok árai (minimum 4 főtől, angol nyelven):
Kairóból:
Hang és fényjáték a piramisoknál 17 000 Ft
Memphis és Szakkara 23 000 Ft
Asszuánból:
Abu Simbel kirándulás 59 000 Ft
Núbiai falu látogatás hajóval 21 000 Ft
Luxorból:
Hőlégballonos repülés 35 000 Ft
Luxor templom látogatás 14 000 Ft
A programok ára tartalmazza a transzfert, szükséges belépőket és angol nyelvű idegenvezetést. Minimum 10 fő esetén a programokra a magyar
idegenvezető is elkíséri a csoportot.

További információ
Tervezett menetrend (változhat):

Október 19. Budapest - Kairó 15:40 18:50 MS 752 / kb. 3 óra
Október 26. Kairó - Budapest 11:35 14:55 MS 751 / kb. 3 óra
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Az indulás és érkezés helyi időben értendő.
Aktuális beutazási információk: A beutazáshoz az indulás előtt 72 órán belüli negatív PCR teszt szükséges.
Útlemondási és BBP (betegség-, baleset-, poggyász) biztosítás
Útlemondási (storno) biztosítást minden szolgáltatás részvételi díjából számolunk. Az útlemondási biztosítás mértéke: 2,2%
Választható 4%-os mértékű Z1 útlemondási biztosítás is, amely esetében a Covid-19 fertőzés kapcsán hatósági karanténba kerülés biztosítási
eseménynek számít. Vagyis, ha valaki az utazását megelőző 10 napban hatósági karanténba kerülne Covid-pozitivitása miatt, az számíthat a biztosító
segítségére.
Amennyiben az útlemondási és BBP biztosítást együtt rendelik meg, abban az esetben útlemondáskor az utast nem terheli önrész.
A biztosításokről bővebben IDE KATTINTVA tájékozódhat.

Aktuális hazaérkezési információk:
A 10 NAP járványügyi megfigyelés alól felmentést kaphat a magyar állampolgár kérelmére engedélyezheti a járványügyi hatóság a karanténban
elhelyezett személy számára, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,
molekuláris biológiai vizsgálaton (SARS-CoV-2 PCR teszt) vegyen részt a felmentés megadása érdekében, negatív teszt esetén a karantént előíró
rendelkezés alól az illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet
valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett
magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja.
FONTOS: a 04.29-én megjelent 203/2021. (IV. 29.) kormányrendelet értelmében a védettségi igazolvánnyal illetve oltással rendelkező
személyek mentesülnek a karanténkötelezettség alól.
Ez érvényes arra,
- aki a határátlépés során a koronavírus elleni védettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi igazolvány), valamint a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány felmutatásával igazolja, valamint
- aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú
megállapodást kötött Magyarországgal, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány
felmutatásával a koronavírus elleni védettségét igazolja.
A beutazásra és hazaérkezésre vonatkozó szabályok bármikor változhatnak, az ebből adódó esetleges többletköltségek az utast terhelik!
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Árak és indulás
Indulás - visszaérkezés
2021.10.19 - 2021.10.26

Utazás hossza
8 nap / 7 éj

AZ ÁR NEM TARTALMAZZA
Ár
555 000 Ft

AZ ÁR TARTALMAZZA
nemzetközi repülőjegyet, 20 kg feladott poggyásszal,
az Egyptair közvetlen járatára Budapest – Kairó – Budapest
útvonalon, turista osztályon
(októberben kb. 135 000 Ft)

útlemondási biztosítás
2,2 % vagy választható
COVID-19 fedezettel 4%
borravalókat
kb. 50 USD/fő
vízumdíj
(helyszínen fizetendő, kb. 25 USD vagy kb. 25 EUR)

EGYÉB KÖLTSÉGEK

belföldi repülőjegyeket Kairó – Asszuán / Luxor – Kairó útvonalon
4 éj szállást helyi 5*-os szállodákban, 3 éj szállást 5*-os hajón,
kétágyas szobákban
teljes ellátást (reggeli, ebéd és vacsora, italok nélkül)
transzfereket légkondicionált autóbusszal
szükséges belépőket
helyi egyiptológus idegenvezetőt
magyar csoportkísérő idegenvezetőt
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BBP biztosítás
egyágyas felár
októberben 88 000 Ft
fakultatív programok
(min. 4 főtől, angol nyelven)

