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Informatii precontractuale:  
 

De la 879 €  
 (taxe de aeroport incluse)  

 
8 zile - Avion 
  

 
DATA DE PLECARE 2021:  
19.05; 09.06; 30.06; 28.07; 25.08; 15.09   
 
 
 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  
 Transport avion Bucureşti – Marsa Matruh - 

Bucureşti; 
 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 
 Transport autocar/minibus pe durata 

programului; 
 5 nopţi cazare hotel 4*/5* in Marsa Matruh 

(in functie de hotelul ales) 
 2 nopţi cazare hotel 4*/5* in Cairo ( in functie 

de hotelul ales) 
 Regim all inclusive în Hurghada; 
 Regim mic dejun în Cairo; 
 2 prânzuri  în Cairo la restaurant;  
 Vizitele prevăzute în program: Marea 

Piramidă din Gizeh, Sfinxul, Muzeul de 
Egitpologie, Vechiul Cairo cu Citadela, Muzeul 
Copt, Muzeul National al Civilizatiei Egiptene; 

 ghid local in limba engleza; 
 
 

H O T E L U R I  N O M I N A L I Z A T E :  
 

Marsa Matruh  

Hotel Almaza Beach 4* 

Hotel Almazino 4* 

Hotel Carols Beau Rivage 5* 

 

Cairo  

Steigenberger Pyramids 4* 
Marriott 5* 

Program 
 

 Ziua 1. Zbor spre Marsa Matruh 
Sosire pe Aeroportul din Marsa Matruh și transfer la hotel, unde ne vom caza 

și vom cina. (Cazare hotel  4*/5* in Marsa Matrouh in functie de hotelul ales). 
 

 Ziua 2  .  Misterele Cleopatrei   

Program liber. Optional excursie la Siwa (pranz inclus),  localitate așezată 
într-o oază ce îi poartă numele  si care este  cea mai estică regiune din lume unde se 
vorbește limba berberă.   Aici vizitam ruinele templului oracolului, cu inscripții ce 
datează din secolul IV î.e.n ,  Muntele morților (Gebel al-Mawta), o necropolă din 
vremea romanilor, cu morminte realizate din piatră și baia Cleopatrei, un izvor 
termal natural. Seara intoarcere la hotelul nostru din Marsa Matruh.  (Cazare hotel  
4*/5* in Marsa Matrouh in functie de hotelul ales). 
 

 Ziua 3  .  Zi de relaxare  pe malul Marii Mediterane 

Program liber pentru plaja si relaxare pe malul Marii Mediterane. (Cazare 
hotel  4*/5* in Marsa Matrouh in functie de hotelul ales). 

 

 Ziua 4  . Marsa  Matrouh  - parfum antic si mistere moderne 

Program liber. Va propunem un tur panoramic al orasului Matruh ( program 
optional).  Fiind situat pe malul Marii Mediterane ai crede ca  in afara de plaje 
nesfarsite scaldate de ape turcoaz nu ai altceva nimic interesant de descoperit. Ei bine, 
odata ajunsi in oras aflam de la ghidul nostru local ca aici se pastreaza inca dovezi ale 
celor trei milenii de existenta. Aici se afla ruinele Templului Regelui, construit in 
onoarea lui Ramses al II-lea,  in jurul anului 1200 i.Hr. Abia in secolul al XX-lea a fost 
descoperit in zona un oras antic, cu temple, case nobiliare si cimitire, datand din 
perioada greco-romana. Acesta este cel mai mare sit arheologic al unui oras antic dupa 
Alexandria. Pe langa datele istorice prezente la tot pasul,  Marsa Matruh ofera 
informatii interesante si pentru pasionatii povestirilor din cel de al Doilea Razboi 
Mondial. Aici se afla ascunzatoarea lui Rommel, o pestera atificiala, sapata in roca, 
unde comandantul german isi pregatea operatiunile militare. Azi aici functioneaza un 
muzeu militar. Dupa -amiaza ne intoarcem la hotelul nostru pentru continuarea 
sejurului.  (Cazare hotel  4*/5* in Marsa Matrouh in functie de hotelul ales). 
 
 

 

 Ziua 5. Pe malul Nilului   
 Luăm împreună un mic dejun consistent, din care nu trebuie să lipsească 
freshul de mango sau de portocale și ne încărcăm de energie pentru ziua plină și 
palpitantă ce urmează. Ne ocupăm locurile în autocar și plecăm spre Cairo. Vom 
ajunge în capitala Egiptului în jurul orei 16.00. După ce vom face formalitățile de 
check-in la hotel avem program liber. După lăsarea serii, opțional, se poate merge la un 
show de lumini și sunete Revenim la hotel pentru odihnă. (Cazare hotel 4*/5* in  Cairo 
in functie de varianta aleasa). 
 

 Ziua 6.  Inceputurile civilizatiei egiptene   

Dupa micul dejun pornim in aventura noastra in capitala Egiptului. Azi  mergem într-o 
vizită prin Vechiul Cairo sau Masr el Qadīma, în arabă, o zonă a orașului foarte veche, 
unde au locuit predominant creștini ortodocși. Urcăm până la Citadela, situată pe un 
platou stâncos, deasupra oraşului pentru a surprinde silueta oraşului. Construcţia a 
fost începută în 1176 de celebrul general musulman Saladin, care a dorit ca zidurile 
rezistente şi turnurile să fie clădite din piatra adusă de la piramidele din Giza. 
Fortăreaţa a fost sediul puterii în următorii 700 de ani, reconfigurându-se în funcţie de 
imaginea fiecărei dinastii ce urca la tron. Continuam programul cu vizite la Muzeul 
Copt  unde se afla cea mai mare colecție de artefacte creștine copte din lume.  
A fost fondat de Marcus Simaika în 1908 pentru a găzdui antichități copte. Muzeul 
urmărește istoria Egiptului de la începuturile sale până în prezent. 

Misterele Cleopatrei  - Marea Piramida şi Sfinxul 
În această călătorie avem ocazia să descoperim Misterele Egiptului : 

 Marsa Matruh – Cairo   
 

 

Program EXPLORATOR 
Descoperi în detaliu cultura locală 
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Stii ca te numesti Pellerin atunci cand toate 

semnele sunt de partea ta: iti place sa 

calatoresti in jurul lumii, sa aduni amintiri de 

neuitat, astepti cu nerabdare sa vizitezi locuri 

inedite si te hranesti cu aventura specifica 

fiecarui loc nou pe care il descoperi. Iar daca 

am aflat ca esti un calator veritabil, atunci 

inseamna ca meriti cu desavarsire sa faci 

parte din clubul Pellerin, concept creat special 

pentru tine. Intotdeauna Pellerin-ul se va 

intoarce din calatoriile sale mai bogat. 

Cum poti deveni membru? Regulamentul si 

toate detaliile de care ai nevoie sunt 

disponibile la adresa www.christiantour.ro. 

Pellerin Club Card este un card nominal care 

se achizitioneaza contra cost (25 euro) si vine 

in intampinarea ta cu o multitudine de 

avantaje, inca de la inceput: de la asigurari 

gratuite (medicala/ storno sau bagaje), la 

reduceri acordate la circuitele cumparate, dar 

si beneficii oferite de partenerii nostri, in tara. 

 
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 
 Excursiile opționale mentionate ( preturile 

sunt informative). 

 Taxa de viza – 25$ /pers se plateste local; 

 Asigurare Covid (storno + medicala). 

Detalii suplimentare gasiti aici : 

https://christiantour.ro/asigurare-covid-19 
 
 
 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  *  

(se achită doar la faţa locului) 

 Spectacol de lumini şi sunete – 45  €/pers. 

 Excursie la Siwa (pranz inclus) - 90  €/pers 

 Matruh city tour ( pranz inclus) - 20  €/pers 
 

*Nota : preturile pentru excursiile 

optionale sunt cu titlu informativ. 

 
 

 
 

Ne oprim sa servim pranzul la un restaurant din Cairo. Dupa-amiaza mergem la 
Muzeul Național al Civilizației Egiptene care si-a deschis parțial  portile în februarie 
2017 și care gazduieste o colecție de 50.000 de artefacte, care prezintă civilizația 
egipteană din timpurile preistorice și până în zilele noastre. In cursul serii ne 
intoarcem la hotelul nostru din Cairo pentru odihna binemeritata. (Cazare hotel 4*/5* 
in  Cairo in functie de varianta aleasa). 
 
 

 Ziua 7. Misterele faraonilor 

Imediat după micul dejun, ne îndreptăm spre Muzeul Egiptean din Cairo, 
care găzduiește o colecție impresionantă de peste 150.000 de obiecte antice egiptene, 
toate originale. Veți avea șansa de a admira masca mortuară din aur a regelui 
Tutankhamon, sarcofage, obiecte inedite precum primul aer condiționat din lume, 
sandalele lui Tutankhamon, jocuri asemănătoare șahului de astăzi, statui descoperite 
în mormintele faraonilor. Dar mai presus de toate acestea este Sala Mumiilor, în care 
se odihnesc nouă mumii, între care cea a Reginei Hatshepsut, singura femeie faraon 
din istoria Egiptului.  
Cu lecția de istorie bine învățată, părăsim Muzeul Egiptean și pornim către un alt 
obiectiv turistic unic: Marea Piramidă din Gizeh, una dintre cele șapte minuni ale 
lumii antice. Aflată pe Platoul Gizeh, necropola anticului Memphis, lângă Cairo, Marea 
Piramidă din Gizeh (numită și piramida lui Kheops), alături de piramidele lui Kefren și 
Mikerinos suscită interesul și curiozitatea turiștilor din întreaga lume. Cele trei 
construcții impresionante (dintre care Piramida lui Keops este cea mai înaltă) pot fi 
vizitate și în interior, dar atenție! din cauza coridorului îngust și înalt de doar 1 metru 
prin care se pătrunde în piramidă, vizita nu este indicată persoanelor care au probleme 
de respirație. Facem fotografii, poate și o plimbare cu cămilele beduinilor, după care 
mergem să admirăm Sfinxul, uriașa statuie din piatră cu trup de leu (simbol al forței) 
și chip uman (simbol al înțelepciunii). După acest periplu prin istoria Egiptului Antic, 
facem un scurt popas la un magazin de parfumuri, unde ne vom delecta cu minunatele 
esențe orientale, care sigur vă vor face să băgați mâna în buzunar și să vă cumpărați 
măcar un parfum. Luăm prânzul și apoi ne indreptam spre Marsa Matruh. (Cazare 
hotel  4*/5* in Marsa Matrouh in functie de hotelul ales). 
 
 

 Ziua 8.  Inapoi acasa  

Până la următoarea întâlnirea cu enigmele Egiptului, aromele autentice, cultura sa 
fabuloasă și resorturile relaxante, ne luăm “La revedere” de la Marsa Matruh. Ne 
întoarcem acasă cu amintiri de neuitat și povești pe care să le spunem nepoților. 
 

 

Almaza Beach 4* & Steigenberger Pyramids 4* 

    Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

 19.05 879 € 1.004 € 
 09.06 925 € 1.079 € 
 30.06 989 € 1.183 € 
 28.07 1.005 € 1.209 € 
 25.08 1.005 € 1.209 € 
 15.09 939 € 1.102 € 
  

 

 

Almaza Beach 4*  & Marriott 5* 

   Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

19.05 895 € 1.045 € 

09.06 939 € 1.118 € 

30.06 1.009 € 1.228 € 

28.07 1.025 € 1.254 € 

25.08 1.025 € 1.254 € 

15.09 959 € 1.146 € 
 

 

http://www.christiantour.ro/
https://christiantour.ro/asigurare-covid-19
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Almazino 4* & Steigenberger Pyramids 4* 

   Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

19.05 879 € 1.004 € 

09.06 879 € 1.004 € 

30.06 929 € 1.084 € 

28.07 939 € 1.102 € 

25.08 939 € 1.102 € 

15.09 879 € 1.004 € 

 
 

Almazino 4* & Marriott 5* 

   Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

19.05 896 € 1.046 € 

09.06 896 € 1.046 € 

30.06 946 € 1.126 € 

28.07 957 € 1.144 € 

25.08 957 € 1.144 € 

15.09 896 € 1.046 € 
 

 
Carols Beau Rivage 5* & Steigenberger Pyramids 4* 

    Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

 19.05 935 € 1.114 € 
 09.06 955 € 1.148 € 
 30.06 1.065 € 1.335 € 
 28.07 1.089 € 1.379 € 
 25.08 1.089 € 1.379 € 
 15.09 955 € 1.148 € 
  

 
 

Carols Beau Rivage 5* & Marriott 5* 

   Data de 
plecare 

pret / pax in 
camera dubla  

pret / pax in 
camera single 

19.05 949 € 1.154 € 

09.06 969 € 1.188 € 

30.06 1.079 € 1.375 € 

28.07 1.109 € 1.424 € 

25.08 1.109 € 1.424 € 

15.09 969 € 1.188 € 
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C L U B  C A R D  P E L L E R I N  

Știi că te numești Pellerin atunci când toate semnele sunt de partea ta: iți place să călătorești în jurul lumii, să aduni amintiri de neuitat, astepți 
cu nerăbdare să vizitezi locuri inedite și te hrănești cu aventura specifică fiecărui loc nou pe care îl descoperi. Iar dacă am aflat ca ești un 
călător veritabil, atunci înseamnă că meriți cu desăvârșire să faci parte din clubul Pellerin, concept creat special pentru tine.  
Întotdeauna Pellerin-ul se va întoarce din călătoriile sale mai bogat. 
Pellerin Club Card este un card nominal care se achiziționează contra cost (25 euro) și vine în întâmpinarea ta cu o multitudine de avantaje, 
încă de la început: reduceri pentru asigurări  (medicală/storno sau bagaje), la  facilitati acordate pentru circuitele cumparate, dar și beneficii 
oferite de partenerii noștri, în țară. 
 

I N F O R M A Ţ I I  P A R T E  D I N  C O N T R A C T :  

Derulare program: 
 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru ţările tranzitate. 
 Hotelurile folosite in programele de circuite culturale Christian Tour sunt hoteluri standard. In fiecare program sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista cu hotelurile confirmate pentru o anumita data de plecare din sezonul curent, va fi nominalizata cu 14 zile inainte 
de plecare. Orice modificare aparuta ulterior va fi notificata in timp util.  

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolvă de către turist 
direct la recepţie, asistat de însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel 
solicitaţi recepţionerului să vă informeze cu 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către turişti la recepţia hotelurilor. Preturile afisate in 
program sunt informative. 

 

Modificari şi anulări: 

 Preţul este calculat pentru un grup minim 20 de persoane. 

 Pentru grupuri de peste 35 de persoane se vor folosi autocare clasificate. 

 Pentru grupuri mai mici de 35 de persoane se pot folosi si minibusuri adapatate ȋn funcţie de numărul final de participanţi. 

 Pentru neȋntrunirea numărului minim de participanţi, agenţia oferă celor ȋnscrişi, ȋn caz de anulare, variante pentru mutarea pe o altă dată de 

plecare a aceluiaşi program sau pe un alt program disponibil ȋn portofoliul său, cu o dată de plecare apropiată. Această informare referitoare la 

ȋntrunirea / neȋntrunirea grupului, va fi comunică cu cel putin 21 de zile inainte de data călătoriei efective. 

 Ȋn cazul reprogramării pe un alt program sau altă dată de plecare, agenţia garantează rezervările pe noua variantă pentru un interval de 72 de 

ore. După acest termen, locurile vor fi eliberate automat de către sistem. Recomandăm confirmarea ȋn scris pentru această modificare, ȋn 

termenul menţionat. 

 Ȋn caz de reprogramare, alocarea numerelor de ordine ȋn autovehicul se va face ȋn funcţie de disponibilitatea pe noul program / data de 

plecare. 

 

 G H I Z I  Ş I  P R O G R A M E  O P T I O N A L E :  
 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior.  

 Pentru sumele colectate de catre ghid, in numele turistului, pentru achitarea diferitelor  biletele de intrare la obiective / bilete de vaporas / 

feribot, clientul  va primi tichetele locale. 

 

D O C U M E N T E  D E  C A L A T O R I E :  

 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar 

dacă aceasta a obţinut acordul pentru obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de situaţii ce 

nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra 

oricărui incident petrecut vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu statele în care are loc 

desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care acesta nu 

este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la frontieră). 

 Pentru călătorie este necesar paşaportul, valabil 6 luni de la data întoarcerii în ţară. 

 

Sperăm că aţi petrecut  o vacanță frumoasă alături de Christian Tour şi vă mulţumim pentru orice impresii şi recomandări 

comunicate pe următoarele adrese  de corespondenţă:  

 

E-mail:  relatii.clienti@christiantour.ro  

E-mail:  manager.programeculturale@christiantour.ro   

sau pe formularul de feedback disponibil aici: 

Site: https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit  

 

* Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
mailto:manager.programeculturale@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

