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E G I P T  

Egiptul de Nord, grandios și savuros 
Cairo – Alexandria – Piramidele de la Giza – Sfinxul – Memphis – Saqqara – El Ein Sohkna – Wadi Natrun   

 

De la  640 €/ persoană/ program 

 

D A T E  D E  P L E C A R E  

 14.09, 21.09, 28.09, 5.10, 12.10, 

4.11.2022 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   

 7 nopți cazare la hotel 4* în Cairo, 

capitala Egiptului 

 Mic dejun și cină + un pahar de 

apă și vin la masă 

 Transport avion București – Cairo 

– București  

 Taxele de aeroport 

 Transfer aeroport–hotel–aeroport 

 Tur panoramic în Cairo  

 Vizite ghidate conform descrierii  

 Asistență turistică pentru întreaga 

perioadă  

 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

 Piramidele de la Giza și Sfinxul, 

Memphis și Saqqara: 70 €/ 

persoană (include intrările) 

 Alexandria: 70 €/ persoană 

(include intrările) 

 Muzeul Egiptean, Citadela lui 

Saladin și Bazarul Khan al-Khalili: 

70 €/ persoană (include intrările) 

 Mănăstirile copte de la Wadi 

Natrun: 50 €/ persoană (include 

intrările)  

 El Ein Sohkna și relaxare la Marea 

Roșie: 70 €/ persoană (include 

intrarea la o plajă privată cu 

șezlong/ umbrela) 

 Croazieră pe Nil cu cină și 

spectacol de dans oriental: 55 €/ 

persoană   

 Feluca pe Nil: 55 €/ persoană   

 Nou! Reducere 10% la pachetul 

de  excursii opționale la 

achiziționarea  în avans, din țară, a 

3 excursii opționale sau 15% la 6. 



Faraoni, feluci, temple antice, bazaruri pline de arome orientale și 

catacombe...Egiptul are infinite resurse pentru a ne uimi. Vino cu noi într-o 

expediție de 7 zile pentru a descoperi cum se cuvine Egiptul de Nord, să ne 

pierdem prin abundența de culori și arome ale Bazarului Khan al-Khalili din 

Cairo, să contemplăm împreună atemporalitatea piramidelor antice din 

Saqqara, să descoperim secretele orașului Alexandria și să ne lăsăm copleșiți 

de magnificele piramide de la Giza. 

 

Ce te va încânta în această călătorie 

 Fascinantul caleidoscop cromatic și aromele din vechiul Bazar Khan al-Khalili 

din Cairo 

 Vânătoarea de comori prin sălile ticsite de artefacte ale legendarului Muzeu 

Egiptean – care adăpostește și tezaurul lui Tutankhamon 

 Întâlnirea cu una dintre marile minuni ale lumii antice – Sfinxul și Piramidele 

din Giza 

 Întoarcerea în timp la Saqqara, cea mai veche piramidă din lume 

 Descoperirea tradițiilor monahale egiptene, printr-un tur condus de călugări ai 

bisericilor copte la Wadi-Natrun 

 Vizita la situl Farului din Alexandria, una dintre cele 7 Minuni ale lumii antice 

și la Biblioteca din Alexandria 

 

Salaam Aleikum! Bine ați venit în Cairo, capitala Egiptului. După aterizare ne 

îndreptăm spre hotelul nostru din Cairo. Avem timp liber din belșug la dispoziție 

pentru a ne acomoda cu camera de hotel și odihni. Apoi suntem invitați de către 

ghidul nostru la o scurtă întâlnire de informare. Cu această ocazie te poți decide 

ce excursii opționale alegi, dacă nu ai făcut-o încă din țară și poți să-i cunoști pe 

companionii tăi din această vacanță. Pentru o mai bună planificare a programului 

turistic, recomandăm rezervarea excursiilor opționale din țară.  

 

Excursii gratuite 

 Tur panoramic de Cairo 

Cairo este un megalopolis în adevăratul sens al cuvântului, întinzându-se pe mai 

bine de 450 km², iar atracțiile sale sunt răspândite aproape prin tot orașul, deci 

un tur panoramic cu autocarul este cel mai bun mod de a înțelege grandoarea 

capitalei și pentru a atinge energia locului pe care egiptenii îl numesc Umm Ad 

Dunya – Mama Lumii. Atingem cele mai remarcabile atracții, incluzând cel mai 

frumos pod care traversează Nilul, Gezira, Turnul din Cairo, recunoscutele 

embleme ale Cairo-ului modern, cum ar fi Opera și Piața Libertății, martoră la 

multe evenimente politice în timpul Revoluției din 2011 și  multe altele. Această 

excursie se va realiza în prima zi de program, în drum de la aeroport spre hotel 

sau în ultima zi de program, înainte de transferul spre aeroport. 
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Excursii opționale 

 Piramidele de la Giza și Sfinxul, Memphis și Saqqara 

     În această zi vom vedea unele dintre cele mai emblematice obiective turistice 

din lume - Piramidele din Giza și Sfinxul, Memphis și piramida în trepte din 

Saqqara. Începem cu Marile Piramide din Giza și explorăm aceste mega-structuri 

antice, ridicate acum mai bine de 4500 de ani. Acestea sunt atribuite faraonilor 

Khufu, Khafre, și Menkaure, tată, fiu și nepot, care și-au pregatit monumentele 

funerare încă din timpul vieții, având credința că acestea le vor călăuzi trecerea 

către viața de apoi. Este încă un mister modul în care au fost construite și cât de 

mult a durat să fie finalizate, dar nu există nicio îndoială că ele reprezintă 

punctul culminant al realizărilor arhitecturale antice egiptene. Ne minunăm de 

dimensiunile structurilor megalitice, apoi ne oprim la punctul cel mai potrivit de 

pe platou pentru a surprinde panoramic toate cele trei piramide din Giza și, 

pentru a face multe fotografii. Nu departe se află Sfinxul, gardianul necropolei, 

iată-ne, deci, la picioarele altui monument emblematic al antichității. După-

amiază, continuăm traseul spre cea mai veche piramidă din lume. Explorăm 

piramidele legendare din Saqqara, inclusiv celebra piramidă în trepte construită 

de Imhotep pentru regele Zoser. Spre final de tur, mergem la Memphis, capitală a 

Vechiului Regat, datând din 3100 î.Hr., unde se află statuia colosală a lui Ramses 

al II-lea și marele Sfinx de alabastru. Aici, istoria parcă plutește în aer așa că, 

profităm de plimbarea în acest loc unic și încearcăm să reînviem prin puterea 

imaginației, atmosfera de odinioară a acestui oraș străvechi. 

 

 Alexandria 

 Ne așteaptă o zi glorioasă pentru că vizităm legendarul oraș Alexandria, 

cetatea lui Alexandru cel Mare și a Cleopatrei, gazda celebrei biblioteci antice și 

al doilea cel mai mare oraș al Egiptului. După sosire ne îndreptăm spre 

amfiteatrul roman construit din marmură, Kom El-Deka, care a găzduit cândva 

peste 800 de vizitatori, o grădină luxuriantă, băi și vile romane bogat 

împodobite. În continuare, vedem Stâlpul lui Pompei, monument-mărturie a 

triumfului roman în Alexandria. După aceste vizite, luăm o pauză bine-meritată 

pentru a savura un prânz local egiptean la un restaurant din zonă (neinclus). 

După prânz ne îndreptăm către fostul sit al Farului din Alexandria, una dintre 

cele șapte minuni străvechi ale lumii. Deși farul nu mai este în picioare, deasupra 

ruinelor sale se află Cetatea Qaitbay, fortăreață ridicată în secolul al XV-lea. 

Proiectată ca obiectiv militar defensiv pe malul Mediteranei, zidurile înalte ale 

cetații oferă priveliști panoramice superbe, aer proaspăt, mediteranean și un 

sentiment unic de conștientizare a semnificației istorice a locului. Continuăm 

periplul nostrum cu o oprire scurtă la Biblioteca Modernă din Alexandria. 

Inspirată de cea originală, biblioteca modernă a fost construită pentru a găzdui 

peste opt milioane de cărți, fiind un omagiu impresionant adus străvechii 

splendori a Alexandriei. Ultima oprire în turul de azi este la Palatul și Grădinile 

Montaza, odinioară reședință de vară a monarhilor, astăzi reședința de vară a 

președintelui. Complexul este situat pe țărmul Mediteranei, cu grădini splendid 

amenajate și o plajă minunată. E momentul să ne tragem sufletul și să ne relaxăm 

bucurând-ne de frumusețea locului, înainte de a ne întoarce în Cairo. 

 
 Mănăstirile copte de la Wadi Natrun 

 Dedicăm această zi unei incursiuni în deșert pentru a vizita unul dintre cele 

mai importante locuri ale creștinismului timpuriu, complexul monahal Wadi El 

Natron. La câteva secole după declinul vechii religii a faraonilor și înainte de 

apariția islamului, Egiptul era creștin. Wadi Natrun este cunoscut pentru 

mănăstirile sale copte, loc de refugiu pentru mii de creștini care s-au adăpostit 

aici de frica persecuției romane în secolul al IV-lea. Din cele aproximativ 60 de 

 

 

N O T E  E X C U R S I I  

O P Ț I O N A L E  

 Tarifele excursiilor opționale 

includ transportul cu autocarul pe 

traseul indicat și ghidajul.  

 În cazul în care nu este altfel 

menționat, excursiile opționale 

nu includ vizite interioare ale 

obiectivelor, plimbări cu barca, 

degustări sau mese de prânz.

 Tarifele excursiilor opționale sunt 

valabile în momentul publicării 

programului, dar pot suferi 

modificari independente de 

agenția de turism. 

 Prețul oferit în momentul 

rezervării, inclusiv orice creștere 

sau reducere aplicabilă în acel 

moment, este prețul garantat. 

 Grupul minim pentru a organiza 

excursiile opționale este de 20 

persoane.  

 Excursiile opționale se achită 

online, în agenție sau la ghid. 

 Recomandăm rezervarea 

excursiilor opționale din țară 

pentru o mai bună planificare a 

programului turistic. 

 Deschiderea noului Muzeu 

Egiptean a fost amânată pentru 

noiembrie 2022. Programul 

include vizita la actualul Muzeu 

Egiptean, care deține multe 

dintre aceleași comori care 

urmează să fie mutate în noul 

sediu.  

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

 Taxa de viză: 25 $/ persoană (se 

achită în aeroport) 

 Bacșișuri la destinație pentru 

prestatorii locali (ghid local, șoferi 

autocar, etc.): aprox. 20 $ 

/persoană 

 Asigurarea medicală de călătorie 

și asigurarea storno  

 Intrările la obiectivele turistice  

 Mese de prânz 

 Cheltuieli personale 

 Excursiile opționale 
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B I N E  D E  Ș T I U T  

 Este necesară prezența la 

aeroport cu 3 ore mai devreme 

față de orele de plecare.  

 Fiecare pasager are inclus maxim 

un bagaj de cală, cu o greutate de 

până la 20 kg și un bagaj de mână 

care nu poate depăși 7 kg. 

 Zborul București – Cairo/ Cairo – 

București este zbor de noapte; 

turiștii vor beneficia de early 

check inn 

 Agenția de turism nu este 

responsabilă de eventualele 

modificări ale zilelor sau orarului 

zborurilor, operate de companiile 

aeriene și nici pentru eventualele 

modificări ale programului 

survenite datorită acestora. 

 Deși se fac toate eforturile pentru 

a opera tururile cum sunt 

prezentate, în unele ocazii 

(condiții meteo nefavorabile, 

drumuri blocate, etc.), poate fi 

necesar să facem modificări la 

traseu sau ordinea obiectivelor 

din itinerar, fără a se afecta 

structura generală a programului. 

 Autoritățile locale își rezervă 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a persoanelor 

care nu prezintă suficientă 

încredere. Agenția nu poate fi 

făcută răspunzătoare pentru 

astfel de situații. 

 Minorii care călătoresc neînsoțiți 

de ambii părinți sau doar cu unul 

dintre părinți, trebuie să prezinte 

autorităților vamale acordul 

ambilor părinți sau al celui care 

nu-i însoțește, autentificat la 

notariat. Adultul care-i însoţeşte, 

în cazul în care acesta nu este 

unul dintre părinţi, trebuie să 

prezinte și cazierul judiciar. 

 Grupul minim pentru a organiza 

acest program este de 20 

persoane.  

 Plata se face în euro sau lei (curs 

BNR din ziua respectivă + 2%). 

 Tarifele pot suferi modificări în 

funcție de fluctuațiile taxelor sau 

ale petrolului, impuse de 

compania aeriană. 

ansambluri originale din vale au mai rămas doar 4. Cu toate acestea, viața 

monastică este în plină revenire, atrăgând o mulțime de ucenici. În wadi locuiesc 

în prezent 500 de călugări și, deși au ales traiul retras, comunitățile monastice 

sunt foarte ospitaliere cu vizitatorii. Clădite din cărămidă arsă, fortificate după 

raidurile triburilor arabe din 817, stilul mănăstirilor din deșert e impresionant și 

neschimbat de șase secole. Vizităm trei dintre ele, observăm călugării rezidenți 

în timp ce își desfășoară viața de zi cu zi și aflăm cum această zonă a devenit 

sanctuar după ce Sfântul Macarie cel Mare s-a retras aici în anul 360 d.Hr. 

Mănăstirile dețin ferme și livezi întinse, așa că de aici putem aduce acasă, ca 

suvenir, un borcan de ulei sau miere, făcute chiar de monahii din mănăstire. 

 

 El Ein Sohkna și relaxare la Marea Roșie 
 Astăzi vom evada din agitata capitală egipteană și ne propunem să fie o zi de 

relaxare totală. Așa că ne ducem la plajele din El Ein Sohkna de la Marea Roșie. 

Ne putem bucura de mare, face baie sau întinde pe șezlongurile de pe o plajă 

privată la umbră, un răsfăț pe care-l merităm din plin (sezlong/ umbrelă 

incluse). Ne putem considera privilegiați, pentru că lunile octombrie-noiembrie 

oferă raze blânde de soare, aer cu aerosol și vreme frumoasă. E conjunctura 

perfectă pentru a ne încărca cu vitamina D, înainte de întoarcerea acasă. 

 

 Muzeul Egiptean, Citadela lui Saladin și Bazarul Khan al-Khalili 

 Astăzi ne pregătim să explorăm mai în detaliu Cairo într-un tur complet de o 

zi. Avem pe lista noastră câteva repere de marcă, de la celebrul Muzeu Egiptean, 

la Cetatea Saladin și cea mai prestigioasă piață a orașului, Khan el-Khalili. 

 Incursiunea noastră începe la Muzeul Egiptean, care găzduiește una dintre 

marile colecții de artefacte antice ale lumii. Ne plimbăm prin sălile pline de 

comori și vizităm Sala Mumiilor pentru o întâlnire tête-à-tête cu unele dintre cele 

mai importante regine și faimoși faraoni ai Egiptului Antic. Desigur, pentru cei 

mai mulți, punctul culminant este tezaurul impresionant de artefacte recuperate 

din mormântul lui Tutankhamon (extracost pentru sala Tutankhamon) – care 

cuprinde bijuteriile, celebra mască mortuară de aur și sarcofagele sale aurite. 

 În continuare, explorăm Cetatea Salah Ed-Din, ridicată de legendarul erou 

arab, Saladin. cu ziduri impresionante, de la înălțimea cărora surprindem toată 

forfota și agitația metropolei egiptene. Aici avem ocazia să vizităm Moscheea 

sultanului Hassan, din sec. al XIII-lea, considerată capodoperă a artei și 

arhitecturii islamice și Moscheea lui Muhammad Ali, unul dintre cele mai vizibile 

repere din Cairo, cu minaretele sale gemene care se înalță deasupra cetății.  

 Încheiem turul la bazarul Khan El Khalili, destinație de shopping obligatorie 

pentru orice vizitator în Cairo. Un labirint de străzi înguste și pasaje, Khan el-

Khalili este unul dintre cele mai mari și mai vechi bazaruri din lume și oferă o 

experiență locală cu adevărat autentică. Ne așteaptă șiruri de magazine faimoase 

pentru comerțul cu articole din alamă fină și cupru, parfumuri, marochinărie, 

bijuterii din argint și aur și antichități. După ce am hoinărit însoțiți de ghid pe 

străduțele întortocheate, ne retragem în cea mai veche și mai îndrăgită cafenea 

din Cairo, pentru o ahwa (cafea arabă tare) sau un sahlab (budincă din lapte cu 

cocos, stafide și migdale). Unul dintre clienții casei a fost scriitorul Naguib 

Mahfouz, câștigător al Premiului Nobel pentru literatură. Gustul unic al cafelei 

egiptene nu poate fi savurat într-un loc mai potrivit.  

 

 Croazieră pe Nil cu cină și spectacol de dans oriental   
 Orice călător care ajunge în Egipt e musai să vadă un spectacol de dans 

tradițional oriental din buric. Și, dacă ar fi să vezi unul singur în viața ta, atunci 

locul potrivit pentru asta nu poate fi decât în Cairo, leagănul incontestabil al 

acestei forme de artă. Așa că la apusul soarelui suntem invitați să urcăm la 

bordul unei nave de croazieră. Petrecem seara navigând pe Nil, îmbinând cina 

(inclusă) cu un spectacol de dans și muzică live. Seara va fi încoronată de cele 

două numere coregrafice emblematice ale culturii egiptene, - un spectacol de 

dans din buric și hipnotizantul dans Tanoura Sofy.  
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Hotel Swiss Inn Nile 4 
www.swissinn.net 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 Supliment SGL: 120 euro 

 Reducere TPL: 12 euro 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I  

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă.  

 Partajalele pot fi onorate. La 

solicitarea expresă a turistului, 

cazarea se poate face într-o 

cameră dublă, care va fi partajată 

cu un alt turist, ales în mod 

aleatoriu de agenția de turism, 

dintre ceilalți turiști care își 

exprimă această opțiune.  

 Hotelul menționat în acest 

program poate fi modificat, în 

acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 Clasificarea pe stele a unităților 

de cazare este cea oficială pentru 

țara vizitată și respectă 

standardele locale.  

 Distribuirea camerelor se face la 

recepție și orice problemă legată 

de amplasarea sau aspectul 

camerei se rezolvă de către client 

direct la recepție, asistat de 

reprezentantul agenției.  

 

 Localizare 

Hotel Swiss Inn este situat în Cairo, pe drumul către Piramide. Bogăția 

împrejurimilor îl face un punct de plecare excelent pentru toate excursiile 

noastre. Designul hotelului combină elementele contemporane cu motivele 

tradiționale faraonice. 

 

 Facilitățile hotelului 

Restaurantul servește mâncăruri tradiționale și internaționale. Hotelul are o 

piscină pe acoperiș. Băuturi și gustări ușoare sunt oferite în barul de pe acoperiș, 

care are vedere la Nil și orașul Cairo. Internetul wireless este disponibil. 

 

 Facilitățile camerelor 

Camerele hotelului au aer condiționat, TV prin satelit, WiFi gratuit, telefon, birou, 

cană fierbător și minibar. Băile private includ uscător de păr.  

   

  
 

     

 

 

   

 

 
  
 

  

 

 

   

 

 

 

află mai multe pe 

https://christiantour.ro/seniorvoyage/ 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

 


