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Tutanchamon Z Aleksandrią - Wycieczka 2 Tygodnie
ID ogłoszenia: 20645 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/20645
Cena: 3 369 PLN
Lokalizacja: zagranica

TUTANCHAMON z ALEKSANDRIĄ!!!
Wycieczka pobytowo-krajoznawcza &#8211; 2 tygodnie
Przelot na trasie: WAW-HRG-WAW, KTW-HRG-KTW, WRO-HRG-WRO, POZ-HRG-POZ,
GDN-HRG-GDN, KRK-HRG-KRK.
6 nocy w Hurghadzie / El Gounie / Safadze w hotelu 3*, 4*, 5* /1 noc w hotelu 4*w Asuanie /4 noce na statku
5* &#8211; rejs po Nilu /1 noc w pociągu miejsca siedzące /2 noce w Kairze w hotelu 4*
Niniejszy program jest ramowy i jego dokładny przebieg poda Państwu przewodnik.
1 dzień:
&#8211; Przylot. Transfer do hotelu w Hurghadzie/El Gounie/Safadze według wybranej kategorii 3*, 4*, 5*.
&#8211; Kolacja. Nocleg.
2-3 dzień:
&#8211; Czas wolny (z możliwością wykupienia wycieczek fakultatywnych). Polecamy niezapomniane
discovery SAFARI!!!O szczegóły pytaj rezydenta.
4 dzień:
&#8211; Śniadanie w formie suchego prowiantu. Rano z bagażami i paszportami zbiórka przy recepcji.
Wyjazd w konwoju do Asuanu przez Luksor. W trakcie przejazdu firma zapewnia pakiet obiadowy. Przyjazd
do Asuanu ok. 14.00. Zwiedzanie &#8211; Niedokończony Obelisk, Tama Asuańska.
&#8211; Zakwaterowanie w hotelu . Kolacja. Nocleg.
&#8211; Dziś mogą Państwo zgłosić chęć uczestnictwa w wycieczce do świątyń w ABU SIMBEL (Polecamy
!!!Jeden z najważ-niejszych zabytków w Egipcie). Świątynie znajdują się nad brzegiem Jeziora Nasera.
Oglądamy dwie ogromne, impo-nujące świątynie &#8211; jedna zbudowana dla i przez faraona Ramzesa II,
druga poświęcona jego ukochanej żonie Nefretete. Dowiecie się Państwo również o całym procesie
przenoszenia światyń, zwązanym z budową Tamy Asuańskiej.
5 dzień:
&#8211; Ci z Państwa, którzy wykupili zwiedzanie Abu Simbel. Wyjazd autokarem wcześnie rano, śniadanie
w formie suchego prowiantu. Powrót około godz.13.00. Zwiedzamy 2 świątynie w Abu Simbel.
&#8211; Wykwaterowanie z hotelu , zakwaterowanie na statku.
&#8211; Obiad.
&#8211; Możliwość wykupienia programu Nubia &#8211; rejs motorówką do wioski nubijskiej, ogród
botaniczny, świątynia na wyspie File
&#8211; Rejs do Kom Ombo. Kolacja. Nocleg.
6 dzień:
&#8211; Śniadanie. Zwiedzanie świątyni boga Sobka w kom Ombo.
&#8211; Powrót na statek. Rejs do Edfu.Obiad.
&#8211; Zwiedzanie świątyni boga Horusa w Edfu z dojazdem dorożkami (zwiedzanie ok. 2 godz).
&#8211; Powrót na statek. Rejs do Luksoru. Przeprawa przez śluzę w Eśnie.
&#8211; Kolacja. Nocleg.
7 dzień:
&#8211; Śniadanie. Zwiedzanie zachodniego brzegu Nilu (dolina Królów, Kolosy Memnona,świątynia
Hatszepsut, Manufaktura alabastru)
&#8211; Obiad. Kolacja . Nocleg.
8 dzień:
&#8211; Śniadanie. Zwiedzanie brzegu wschodniego (Karnak, instytut papirusów).
&#8211; Obiad. Kolacja . Nocleg.
9 dzień:
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&#8211; Wykwaterowanie z kabin na statku w dniu wyjazdu następuje do godz. 09.00 rano. Do wyjazdu będą
mogli Państwo korzystać z kabin przydzielonych grupie oraz wszyskich udogodnień na statku.
&#8211; Czas na wycieczki fakultatywne &#8211; ABYDOS I DENDERA.
&#8211; Przejazd na dworzec kolejowy w Luksorze. Calonocny transfer pociagiem z miejscami siedzącymi
do Kairu. Kolacja w pociągu.
10 dzień:
&#8211; Śniadanie w pociągu. Przyjazd do Kairu.
&#8211; Zwiedzanie Kairu (Muzeum Egipskie, Piramidy i Sfinks, Wytwórnia Perfum).
&#8211; Zakwaterowanie w holu 4*. Kolacja.
&#8211; Możliwość wykupienia wycieczki fakultatywnej Światło--Dźwięk pod Piramidami w Gizie.
Trwające godzinę przed-stawienie. Opowieść o historii Egiptu od czasów budowy pierwszej piramidy
schodkowej w Sakkarze, przez budowę Piramid w Gizie - Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa poprzez czasy
późniejsze tzw. Nowego Państwa &#8211; faraona Tutan-chamona, królowej Nefretete, aż do czasów VII w.
naszej ery &#8211; zajęcia Egiptu przez Arabów. Przedstawienie nie tylko urzeka swoją kolorystyką
(podświetlane różnymi kolorami świateł piramidy), ale i wprowadzaniem laserów.
11 dzień:
&#8211; Śniadanie. Lunch box z hotelu. Wyjazd do Aleksandrii. Zwiedzanie miasta: muzeum
grecko-rzymskie, Katakumby, ogrody Króla Farouka, fortresy Kait Baya. Powrót do Kairu. Kolacja . Nocleg.
12 dzień:
&#8211; Śniadanie. Dzień wolny na programy fakultatywne. UWAGA! W przypadku braku chętnych na
poniższe programy fakultatywne, wyjazd do Hurghady odbędzie się po śniadaniu.
&#8211; Możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych w Kairze:
Imhotep obejmuje &#8211; Stary Kair, tj. dzielnicę koptyjską oraz Meczet Alabastrowy, Sakkarę oraz bazar
Khan El Khalilii, obiad.
UWAGA! W przypadku realizacji programu Imhotep &#8211; grupa min 7 osob, reszta uczestników
programu czeka w hotelu (doba hotelowa kończy się o 12.00). Transfer z Kairu jest wspólny dla calej grupy
Uwaga!!!W przypadku wykupienia którejkolwiek z wycieczek fakultatywnych istnieje możliwość, iż nie
zdążą Państwo na kolację w hotelu. Wówczas otrzymują Państwo kolację w formie suchego prowiantu.
&#8211; Przejazd do Hurghady/El Gouny/Safagi/Makadi Bay. Zakwaterowanie w hotelu wybranej kategorii
3*, 4* lub 5*. Kolacja. Nocleg.
13-14 dzień:
&#8211; Czas wolny (z możliwością wykupienia wycieczek fakul-tatywnych).
15 dzień:
&#8211; Zakończenie pobytu.
&#8211; Transfer na lotnisko, wylot do Polski .
Uwaga! Podczas rejsu odbywa się Galabija Party! Wszystkie szczegóły u przewodnika.
Cena
Program obejmuje: *wyżywienie 2 x dziennie w hotelach i 3 x dziennie na statku 5* podczas rejsu po Nilu *
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów w cenie, zwiedzanie Aleksandrii, całonocny przejazd pociagiem
miejsca siedzące, opiekę polskojęzycznych rezydentów i najlepszych pilotów.
Uwaga! Możliwość wykupienia wyżywienia all inclusive na statku i/lub kuszetek w pociagu (UWAGA:
Kuszetki w pociągu są max 2-osobowe. Obowiązkowa dopłata do kuszetki 1-os. (SGL), dot. również
zakwaterowania 2 + 1 (osoba/dziecko).
Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu
od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta;
wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od
chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG EuropejskieA), opłaty lotniskowe i paliwowe.
Uwaga: w cenach zawarliśmy również dopłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, przejazd
pociągiem z miejscami siedzącymi.
Cena nie zawiera:
wizy płatnej przez klientów na lotnisku, biletów wstępu do dodatkowo zwiedzanych obiektów, jeśli pozwoli
na to czas np. piramida Cheopsa ok. 100LE, piramida Mykerynosa ok. 20 LE; sala mumii ok. 60 LE,
grobowiec Tutenchamona ok. 60 LE.
Uczestnicy programu płacą rezydentowi przy zakwaterowaniu opłatę na napiwki 30 USD od osoby.
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Uwaga !!!Program jest ramowy i może ulec zmianie. Jednakże wszystkie miejsca i obiekty przewidziane do
zwiedzania zostaną zachowane, choć być może w innej kolejności. Na miejscu w Egipcie pilot poda Państwu
szczegółowy program dostosowany do rozkładu rejsów statków po Nilu i eskort w Górnym Egipcie. Eskorty
zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa turystów i obowiązują wszystkie grupy turystyczne.
TERMIN :
2010-05-01 - 2010-05-15
CENA :
3369 ZŁ
O WIĘCEJ TERMINÓW PROSZĘ PYTAĆ W BIURZE !!
Biuro Podróży GEOTOUR UL. SOBIESKIEGO 8
41-500 CHORZÓW tel/fax: 32 249 14 53, 3460306, 3460307 tel.kom 500-55-66-00
e-mail: geotour@geotour.pl
www.superwakacje.com.pl
www.biletyautobusowe.com.pl
Dane kontaktowe: Firma: Geotour województwo: śląskie Chorzów, Sobieskiego 8 telefon: 323460306, 500556600
komunikator GG: 2805753 http://www.geotour.pl geotour@post.pl
Aktywacja: 03/03/10 12:33, odsłony: 961
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