
 
2019. október 11-22-ig (12 nap 11 éjszaka) vagy 

2019. október 11-25-ig (15 nap 14 éjszaka) 

Utazás: az EgyptAir menetrend szerinti nemzetközi és belföldi járataival. A repülőgép 
pontos indulásáról a jelentkezőket időben értesítem 

 Repülőjáratok: BUD-CAI, CAI-ASW, LUX-CAI vagy HUR-CAI, CAI-BUD 

Szállás: 4*+ és 5*-os szállodákban 

Szállodák: így tudod a linket megnyitni: a kurzorral állj a linkre, megjelenik egy kis ablakocska, 
ami mutatja, hogy nyomd meg a Ctrl billentyűt (klaviatúrán bal alsó sarokban), megjelenik a kis 
ujjacska és kattintsd a linkre. Türelmesen várd meg, míg megnyílik. 
Kairó : The Oasis Hotel**** http://www.oasis.com.eg/  
Alexandria: Easter Hotel***** http://easternalmontazahhotel.com-egypt.com/  
Siwa oázis: Siwa Safari Garden http://www.siwagardens.com/welcome.html  
Nílusi hajóút: MS Suntimes luxus hajó http://www.egypt-nile-cruise.com/ms-suntimes-nile-cruise/  
Luxor : Steigenberger Hotel***** https://www.steigenberger.com/hotels/alle-hotels/aegypten/luxor/steigenberger-nile-palace  
Hurghada: Hilton Hurghada ***** https://www3.hilton.com/en/hotels/egypt/hilton-hurghada-resort-
HRGHRHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0EMEA1HI2DMH3LocalSearch4DGGenericx6HRGHRHI 
 

Ellátás: a szállodákban félpanzió, a hajón teljes ellátás, Hurghadán all inclusiv ellátás 

Program: 
2019. október 11. (péntek) – 1. nap: 
Találkozás az idegenvezetővel Budapest Liszt Ferenc repülőtéren a menetrendtől függően. Elutazás 
az Egypt Air menetrend szerinti nemzetközi járatával Kairóba. Érkezés után transzfer a 4*+ 
kategóriájú szállodába. Szobák elfoglalása, vacsora. Szállás Kairóban 

2019. október 12. (szombat) – 2. nap: KAIRÓ – SZAKKARA 
Reggeli után látogatás a gízai piramisokhoz, a piramis-terület bejárása, a három egymáshoz 
legközelebbi piramis (Khufu, Khafre, Menkaura) panoráma-fotózása, a 
völgytemplom és a Szfinx megtekintése. A Szfinx egy titokzatos, 
oroszlántestű, emberfejű teremtmény, melyet az első arabok Abu el-Holnak, 
vagyis a Rettenet Atyjának neveztek. Látogatás egy papiruszüzemben. 
Délután kirándulás Szakkarába, a hatalmas sivatagi nekropoliszba, melyet az 
Óbirodalom királyai és nemesei számára építettek. Megtekintjük Imhotep 
Múzeumát, Dzsószer fáraó lépcsős piramisát, a völgytemplomot, egy masztabát és Teti piramisát. 
Az ókori világ csodái után meglátogatunk egy szőnyegiskolát, ahol megnézhetjük, hogyan készül a 
csodás egyiptomi szőnyeg. Szállás és vacsora Kairóban. 

2019. október 13. (vasárnap) – 3. nap: VÁDI NATRUN – ALEXANDRIA 
Reggeli után elutazás légkondicionált autóbusszal Vádi Natrúnba. A 4. 
századtól kezdve több tucat keresztény kolostor épült itt. Ezek legtöbbjét a 9. 
században meginduló, sorozatos támadások következtében elhagyták a 
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szerzetesek. A keresztény irodalomban e terület Szkétiszként ismert, egykori lakóinak vezetői pedig 
a sivatagi atyákként. Továbbutazás Alexandriába. Városnézés: Alexandriai Nagykönyvtár kívülről, 

Qait Bay erőd: a corniche túlsó végén emelkednek a mameluk erőd 
csipkézett oromzatú falai, amely 1480-ban a két, 11. és 14. századi 
földrengés következtében elpusztult világítótorony helyére épült. Az erőd 
századokon át őrködött az öböl fölött és viselte el a Fehér-tenger (a 
Földközi-tenger arab neve) haragját. Abu el Abbasz nagymecset, Montazah 
királyi palota kertjei). Szállodai szobák elfoglalása, vacsora. Szállás 

Alexandriában.  

2019. október 14. (hétfő) – 4. nap: SIWA OÁZIS  
Reggeli után elutazás légkondicionált autóbusszal Síwa oázisba. 
Érkezés után Shali erőd meglátogatása. Siwa központját a 13. századból 
származó Shali erőd romjai uralják. Az erődöt kersefből, vagyis a helyi 
sós tavakból származó sótömbökből és agyagból készítették, így a 
romok minden esőzés alkalmával tovább pusztulnak. Az erőd tetejére 
felsétálva csodálatos kilátás nyílik az oázisra és annak környékére. Naplemente az erőd tetejéről. 
Szállodai szobák elfoglalása, vacsora. Szállás Síwa oázisban. 

2019. október 15. (kedd) – 5. nap: SIWA OÁZIS 
Reggeli után városnézés Síwa oázisban: Holtak hegye, ahol két fáraókori sírkamrát tekintünk meg. 
Amon templom, Nagy Sándor temploma, sós tó, Kleopátra gyógyvizű forrása. Délután fél napos 
dzsipszafari, kirándulás a nagy Szaharában: Bálna-völgy, meleg vizű forrás, hideg vizű forrás, 
homoktenger, naplemente. Visszautazás a szállodába, vacsora. Szállás Síwa oázisban 

 

2019. október 16. (szerda) – 6. nap: KAIRÓ 
Reggeli után visszautazás Kairóba. Útközben megtekintjük a II. világháborús temetőben El 
Alamein síremlékeket. Megérkezés Kairóba, a szállás elfoglalása, vacsora. Szállás Kairóban. 

2019. október 17. (csütörtök) – 7. nap: KAIRÓ 
Reggeli után egész napos program Kairóban: délelőtt az Egyiptomi Régészeti 
Múzeumban teszünk látogatást, délután Kairó kopt- és iszlám negyedében található 
főbb építészeti emlékekkel ismerkedünk meg (Szent család barlang, Függő templom, 
Al Azhar mecset). Visszautazás a szállodába, vacsora. Szállás Kairóban. 

2019. október 18. (péntek) – 8. nap: ASSZUÁN 
A kora reggeli órákban transzfer a repülőtérre, elutazás az EgyptAir menetrend 
szerinti belföldi járatával Asszuánba. Érkezés után kirándulás a Philae-

templomokhoz autóbusszal és motorcsónakkal. A 
templomkomplexum a Nílus egy kis szigetén áll, Ízisz 
istennő tiszteletére emelték. A templomkomplexum 
meglátogatása után transzfer a luxushajóra, kabinok elfoglalása, ebéd. Ebéd 
után felukkázás a Níluson, egy núbiai falu megtekintése. Szállás és vacsora a 

hajón. 
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2019. október 19. (szombat) – 9. nap: ABU SIMBEL – KOM OMBO 
Hajnali órákban kirándulás légkondicionált autóbusszal Abu Simbelbe, II. 

Ramszesz két monumentális sziklatemplomához. Abu 
Simbel a leghíresebb ókori egyiptomi műemlék, ez jelölte 
Egyiptom területének déli határát. Visszautazás, ebéd a 
hajón. Kihajózás Kom Ombó felé. Kom Ombóba érkezés után Szobek és Hórusz 
istenek templomának meglátogatása, az ókori kórháztemplom megtekintése. 

Továbbhajózás Edfu felé. Szállás és vacsora a hajón. 

2019. október 20. (vasárnap) – 10. nap: EDFU – ESZNA 
A kora reggeli órákban az edfui győztes Hórusz templom meglátogatása. A 
templom a Nílus parti műemlékek közül talán a legpompásabb és a legjobb 
állapotban maradt fenn. Ebéd a hajón. Kihajózás Eszna felé, zsilipelés 
Esznánál. Továbbhajózás Luxor felé. Szállás és vacsora a hajón. 

2019. október 21. (hétfő) – 11. nap: KIRÁLYOK VÖLGYE - LUXOR – KARNAK 
Reggeli után kirándulás légkondicionált autóbusszal Luxor nyugati oldalának 
felfedezésére: a Királyok Völgyében 3 sírkamra meglátogatása belülről. Ez a 
Föld egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye. Az ókori egyiptomi történelem 
legdicsőségesebb korában szinte az összes fáraó ide temetkezett, mélyen a 
sziklába vájt, szemet gyönyörködtető sírokba, melyeket padlótól a mennyezetig 

a túlvilág rejtélyes képei díszítenek. A mesés királysírok után megtekintjük a két híres 
szoborkolosszust, a Memnon kolosszusokat – ennyi maradt Egyiptom egyik 
legnagyobb templomából. Folytatjuk a csodás műemlékek felfedezését Medinet 
Habu emlékeivel. Ez a pompás komplexum – a közepén III. Ramszesz 
templomával – a Nyugati part legjobb állapotban fennmaradt műemléke, több 
mint 7000 m2-nyi dekorált falfelülettel. A nap végén felkeresünk egy alabástrom 

üzemet, ahol megnézhetjük, hogyan munkálják meg ezt az igen finom szemű, áttetsző 
gipszet. Transzfer a luxori szállodába, szobák elfoglalása. Délután Luxor keleti 
oldalának megtekintése: Karnak és Luxor templom együttesek meglátogatása. Az 
ókori egyiptomiak Karnakot Ipet-Szutnak, azaz a Legtökéletesebb Helynek nevezték. 
Annak ellenére, hogy romos állapotban van, maradványai lenyűgöző látványt 
nyújtanak. A luxori templom az egyik legszédítőbb egyiptomi fáraókori műemlék. 
Utazás az 5*-os szállodába, szállás elfoglalása, vacsora. Szállás Luxorban. 

2019. október 22. (kedd) – 12. nap: 
Aki nem akar jönni Hurghadára, transzfer a luxori reptérre, elutazás az EgyptAir menetrend 
szerinti belföldi járatával Kairóba és onnan közvetlen csatlakozással az EgyptAir menetrend 
szerinti nemzetközi járatával a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. Nekik az alábbi program 
már nem lesz. 

Aki a hosszabbított programot választja: 

2019. október 22. (kedd) – 12. nap: ABYDOS – DENDARA 
Reggeli után kirándulás Luxortól északi irányban Abydosba, ahol Ozirisz isten 
kultuszközpontjának maradványai láthatók. A legépebben maradt emlék I. Széthi 
temploma. I. Széthi a 19. dinasztia második fáraója volt. Továbbutazás 
Denderába, Hathor templomához, mely fantasztikus óegyiptomi élményt kínál. 
Hathor a gyönyör és szerelem istennője volt, általában tehén 

alakban, vagy tehénfejű, tehénfülű nőként ábrázolják, teljesen emberi alakban 
pedig a napkorongot viseli a fején két tehénszarv között. Utazás légkondicionált 
autóbusszal Hurghadára, a Vörös-tenger partjára. Érkezés a késő esti órákban. 
Szállás elfoglalása, vacsora Hurghadán.  

2019. október 23. (szerda) – 13. nap: HURGHADA 
Pihenés, fürdés Hurghadán, a Vörös-tenger partján all inclusiv ellátással egy csodás 5*-os 
közvetlen tengerparti szállodában. Fakultatív hajókirándulás: Submarin üvegfenekű hajóval a 
Vörös-tengeren, úszás a hajóról a tengerben, felszíni búvárkodás - snorkelezés (felszerelést - 
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szemüveg, békatalp, stb - adnak. A hajókirándulás ára 35 USD/fő. A Submarine egy jól 
megtervezett mély testű hajó, melynek a teste 3 méter mélyen van a víz alatt, itt 
panoráma ablakokon keresztül, kényelmes székeken ülve csodálhatják a vízi 
világot. Tartsd nyitva a szemed és a megannyi színes lágy- és kemény 
korallokon túlmenően rengeteg, a korallok közt megbúvó halat, a 
szerencsésebbek akár teknőst, denevérhalat, bohóchalat és sok más csodálatos 
tengeri lényt fedezhetnek fel. Szállás és étkezés Hurghadán. 

2019. október 24. (csütörtök) – 14. nap: HURGHADA 
Egész nap pihenés, fürdés Hurghadán, a Vörös-tenger partján all inclusiv ellátással. Szállás és 
étkezés Hurghadán. 

2019. október 25. (péntek) – 15. nap: 
Transzfer a hurghadai reptérre, elutazás az EgyptAir menetrend szerinti belföldi járatával Kairóba 
és onnan közvetlen csatlakozással az EgyptAir menetrend szerinti nemzetközi járatával a budapesti 
Liszt Ferenc repülőtérre. 

Részvételi díj az alábbi táblázat alapján: 

Részt-
vevők 
száma 

15 napos 
program 
részvételi 

díja 

12 napos 
program 
részvételi 

díja 

Repjegy 
és reptéri 

illeték  

Befizetés 
repjegy + 

illeték 
2019. 

január 20-
ig  

Befizetés 
1. részlet 

2019. 
március 

20-ig  

Befizetés 
2. részlet 

2019. 
május 20-

ig  

Befizetés 
3. részlet 

2019. 
július 20-

ig 

Befizetés 4. 
részlet 

2019. szept.    
20-ig 

20 fő 
980 USD  

980 USD 178 000 Ft 178 000 Ft 250 USD 250 USD 250 USD 
230 USD 

+ 190 USD +190 USD 

30 fő 
950 USD  

950 USD 178 000 Ft 178 000 Ft 250 USD 250 USD 250 USD 
200 USD 

+ 190 USD +190 USD 

40 fő 
920 USD  

920 USD 178 000 Ft 178 000 Ft 250 USD 250 USD 250 USD 
170 USD 

+ 190 USD +190 USD 

A 15 napos programnál 190 USD a 3 éjszaka 5*-os szállodában all inclusiv ellátással, 
Dendara, Abydos kirándulás, transzfer Hurghadára (a részvételi díj táblázatnál a részvételi 
díj + a hosszabbítás ára látható. Amennyiben 15 főnél kevesebb a hosszabbításra a 
jelentkezők száma, az ár 10 USD-vel emelkedik. 

Részvételi díj tartalmazza: 
• Repülőjegyek: BUD-CAI, CAI-ASW, LUX-CAI vagy HRG-CAI, CAI-BUD 
• Reptéri illetékek 
• Szállás 4*+ és 5*-os szállodákban 
• Ellátás (szállodában félpanzió, hajón teljes ellátás, Hurghadán all inclusiv ellátás) 
• Busztranszferek 
• Belépőjegyek, kirándulások 
• Magyar idegenvezetés 
• Vízum 
• Kilépési illeték 
• Baksis 
• Baleset-betegség-poggyász biztosítás 
• Stornó biztosítás 

A részvételi díj NEM tartalmazza: 
• Submarin hajókirándulás költségét (35 USD) 
• az egyéni költőpénzt 

Öltözködés: az időjárásnak megfelelő könnyű nyári, városi öltözet, de mindenképpen 
figyelembe véve az egyiptomi szokásokat, fürdőruha, a romterületekre zárt cipő 
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Jelentkezés és befizetés: Tomozi Imréné túravezetőnél a 262-9490-es telefonszámon, vagy a 
06/20-213-4772-es mobilszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com e-mail címen. A 
befizetések pontos időpontjáról a jelentkezőknek időben küldök értesítést a 
táblázatban megadott határidők figyelembevételével. 

Hazaérkezés: a program szerint választott időtartamok szerint a menetrend függvényében 

A programváltoztatás jogát fenntartom az idegenvezetővel egyeztetve. 

M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK KELLEMES ID ŐTÖLTÉST , SOK SZÉP ÉLMÉNYT KÍVÁNOK : 

 

 
 Tomozi Imréné 

 túravezető 

 


