
EGIPT – CROAZIERA PE NIL
CAIRO • ASWAN • CROAZIERA PE NIL 

• LUXOR • HURGHADA

Egiptul este o tara plina de mister, cu o istorie incarcata si aparte, dar, 
mai ales, plina de atractii turistice si de posibilitati de recreere. Va 
invitam intr-o calatorie diferita in Tara Faraonilor, pentru a va delecta cu 
frumusetile ei, atat pe apa, cat si pe uscat.

Plecari: 21.09.2022 si 26.10.2022



ITINERARIU

ZIUA 1

ZIUA 2

ZIUA 3

ZIUA 4

ZIUA 5

ZIUA 6

ZIUA 7

ZIUA 8

ZIUA 9

9 zile / 9 nopti

Bucuresti - Cairo (Platoul Giza - Sfinxul si Piramidele, 

Muzeul de Egiptologie )  

Cairo - Memphis si Saqqara

Cairo - Aswan (Croaziera pe Nil) 

Croaziera pe Nil (optional Abu Simbel) -  Templul 

Philae,  Kom Ombo 

Croaziera pe Nil  - Templul Edfu - Luxor

Luxor - Hurghada (Valea Regilor, Templul Reginei 

Hatshepsut, Templul Karnak) 

Hurghada - Insula Giftun (excursie optionala) 

Hurghada -  Jeep Safari (excursie optionala) 

Hurghada  - Cairo - Bucuresti

Perioada: 
• 21.09 - 29.09.2022
• 26.10 - 03.11.2022

1967€ 
/persoana/sejur 

de la



ZIUA 01 

Prezentare la Aeroportul Otopeni la orele 22:00 in data de 20.09/ 
respectiv 25.10 pentru intalnirea cu reprezentantul agentiei si 
imbarcare pe cursa Tarom spre Cairo cu decolare din Otopeni la orele 
00:30 (in data de 21.09/ respectiv 26.10). Sosire in capitala Egiptului, 
Cairo la orele 03:15. In aeroportul local suntem intampinati si asistati 
pentru a efectua transferul catre hotel. Dupa o scurta pauza de 
odihna, si ne pregatim pentru o experienta de neuitat. Drumul de 
astazi ne conduce catre lumea  faraonilor Egiptului, pe Platoul Giza, 
unde ne vom incanta privirile si actualiza cunostintele despre 
faimoasele Piramide. Cu o vechime de peste 4500 de ani, aceste 
temple au fost construite pentru a facilita ceea ce se credea ca 
urmeaza sa fie viata de apoi a faraonilor, fiind incarcate cu lucruri pe 
care fiecare dintre acestia considera ca le-ar putea folosi pentru a se 
intretine pe cealalta lume. In apropierea lor, ne asteapta Sfinxul, una 
dintre Marile Minuni ale Lumii Antice, care a rezistat pana in zilele 
noastre. Dupa pranz, ne vom intoarce in timp vizitand faimosul 
Muzeu de  Egiptologie care gazduieste peste 100.000 de piese. Vom 
avea ocazia sa admiram vestitele comori ale lui Tutankhamon 
descoperite in mormantul sau in anul 1922. Optional, seara, va 
propunem o croaziera pe Nil cu cina inclusa, program artistic si 
muzica live. Cina se va servi in regim bufet avand incluse preparate 
locale si traditionale (bauturile nu sunt incluse).   Vom avea ocazia sa 
descoperim Cairo noaptea si ne vom bucura de o priveliste superba 
asupra celor doua tarmuriale fluviului.  Seara, cazare la hotel.

Bucuresti  – Cairo (Platoul Giza - Sfinxul si 
Piramidele, Muzeul de Egiptologie 

—

Hotel Steigenberger Pyramids 5* sau similar



ZIUA 02 

Dupa micul dejun ne continuam expeditia culturala cu explorarea 
grandioaselor monumente cum ar fi Piramida in trepte din Saqqara 
(cunoscuta si ca Piramida lui Djoser) sau vizitarea orasul antic 
Memphis – capitala Regatului Vechi. Ambele monumente sunt incluse 
in patrimoniul mondial UNESCO. Ziua continua cu vizita la Palatul 
Parfumurilor, unde ne vom delecta cu esentele specifice Egiptului si 
vizita la un atelier de Papirus, pentru a descoperi cum s-a reusit 
fabricarea hartiei din Papirus. Seara, va propunem o excursie 
optionala la superbul spectacol de sunet si lumini (laser - durata 
spectacolului este de aproximativ 1 ora). Cazare la hotel.

Cairo - Memphis si Saqqara

Hotel Steigenberger Pyramids 5* sau similar

Mic dejun



ZIUA 03 

Dupa micul dejun pornim spre aeroport. Zborul intern catre Aswan 
va face legatura cu urmatorul pas al experientei noastre egiptene: 
croaziera pe Nil. Transfer si imbarcare pe vasul de croaziera Concerto 
5*.  Va propunem vizitarea Barajului Aswan – cel mai mare de acest 
tip construit peste Nil.  Acesta are o capacitate ridicata de a controla 
inundatiile, de a genera energie electrica si de a stoca apa pentru 
irigatii.

Cairo – Aswan (Croaziera pe Nil) 

Vas Concerto 5*  sau similar

Pensiune completa



Astazi va propunem o excursie optionala la templele sculptate in 
stanca de la Abu Simbel. Parte a patrimoniului UNESCO, templele mai 
sunt cunoscute si sub denumirea de Monumentele Nubiene si au fost 
ridicate in timpul dinastiei 19 de catre Ramses II. Abu Simbel este 
remarcabil prin masivele statui de piatra nisipoasa de la intrare 
reprezentandu-l pe Ramses si pe sotia acestuia, Nefertari. Este un 
templu unic datorita modului in care patrunde soarele in interiorul 
camerei sacre doar doua zile pe an: 21 Februarie – Ziua Regelui si 22 
Octombrie – Ziua Incoronarii sale. 
Cursul apei ne poarta in continuare catre templul de pe insula Philae, 
templul zeitei Isis, unul dintre cele mai frumoase temple din Egipt. 
Dupa masa de pranz vom vizita Obeliscul Neterminat din Aswan. Daca 
ar fi fost vreodata ridicat de la sol, acesta ar fi fost cel mai mare obelisc 
din Egiptul Antic, avand o inaltime de 42 de metri. Acest lucru nu a fost 
posibil din cauza fisurilor vizibile din structura sa. Ne petrecem 
noaptea la bordul vasului. De asemenea, vom vizita si Templul Kom 
Ombo. Unicitatea cladirii este redata de designul sau dublu, ceea ce 
inseamna ca incaperile si sanctuarele acesteia au fost duplicate 
pentru a servi venerarii a doua tipuri de zeitati. Latura sudica a fost 
construita pentru Sobek – zeul fertilitatii si creator al lumii alaturi de 
Hathor si Khonsu, iar latura nordica a fost dedicata zeului Horus. 
Seara, dupa cina, ne lasam purtati de cursul apei catre Edfu.

ZIUA 04
Croaziera pe Nil (optional Abu Simbel) - 
Templul Philae,  Kom Ombo 

Vas Concerto 5*  sau similar

Pensiune completa



ZIUA 05

Dupa servirea micului dejun pe vas, ne dedicam timpul vizitarii 
faimosului Templu Edfu, situat pe malul vestic al Nilului. Fiind unul 
dintre cele mai renumite altare din Egipt, templul a fost construit intre 
anii 237 si 57 inainte de Hristos. Peretii sai contin inscriptii importante 
cu privire la limba, mitologia si religia perioadei elenistice din Egipt. 
Totodata, aici intalnim scene importante ale conflictului dintre Horus 
– Zeul Soare si Seth – Zeul Intunericului. Demn de mentionat este 
faptul ca de la aceasta legenda a inceput religia Egiptului Antic.  
Pranzul si cina se vor servi la bordul vasului de croaziera. Seara 
navigam spe Luxor.

Croaziera pe Nil  - Templul Edfu - Luxor

Vas Concerto 5*  sau similar

Pensiune completa



ZIUA 06 

Dimineata, dupa micul dejun si dupa debarcarea de pe vasul de 
croaziera, ne vom intoarce din nou in timp si vom vizita celebra Vale 
a Regilor, unde vom avea acces la 3 morminte ale faimosilor faraoni. 
Zona a devenit celebra dupa anul 1922, cand a fost descoperit intact 
mormantul lui Tutankhamon (dinastia 18), ultimul descoperit si cel 
mai faimos. Toate comorile fiind expuse astazi la Muzeul de 
Egiptologie din Cairo.  Valea Regilor a fost folosita ca necropola timp 
de 500 de ani, intre dinastiile 18 și 20, cu aproximativ 1500 de ani  
inainte de Iisus Hristos, aici descoperindu-se 63 de morminte regale. 
Continuam vizita la Templul Reginei Hatshepsut, prima femeie 
faraon, unic prin tehnica de constructie si arhitectura deosebita,  
vizitarea siturilor arheologice strajuite de “Colosii lui Memnon”, de 
asemenea, vom vizita complexul de temple Karnak, dedicate zeului 
Amon-Ra. Numele antic al cetații era Ipetisut, “cel mai ales dintre 
locuri”, si reflecta superioritatea templului. Ne continuam traseul pe 
uscat, catre Hurghada (aproximatix 208 Km), superba statiune de la 
Marea Rosie. Cazare si cina la Hotel Hilton Plaza 5* sau similar.

Luxor - Hurghada (Valea Regilor, Templul 
Reginei Hatshepsut, Templul Karnak) 

Hotel Hilton Plaza 5*  sau similar

Cina



ZIUA 07 

Mic dejun. O zi dedicata relaxarii si timpului liber. Optional, va 
propunem o croaziera pe Marea Rosie (aproximativ 7 ore) cu masa de 
pranz inclusa. Pe durata croazierei aveți posibilitatea de a inota in 
apele cristaline care inconjoara Insula Giftun (timp la dispoziție 
aproximativ 1 1⁄2 ora), si de a face snorkeling in largul Marii Rosii. Veti 
putea admira diverse specii de pesti colorati si corali de o frumusete 
remarcabila. Nu uitati costumul de baie, prosopul, crema de plaja, 
ochelarii de soare si buna dispozitie! 

Hurghada - Insula Giftun (excursie optionala) 

Hotel Hilton Plaza 5*  sau similar

All inclusive



ZIUA 8 

Mic dejun. Timp liber pentru relaxare sau excursii optionale. Astazi va 
propunem o aventura in desert -  Jeep Safari. Veti fi preluati de la 
hotel, dupa amiaza, cu masini jeep 4 x 4. Aventura incepe cu o 
plimbare cu ATV-urile. Ne vom deplasa intr-un sat de beduini pentru 
a descoperi viața și tradițiile acestora si vom avea ocazia sa admiram 
uimitorul apus de soare in desert. Seara o vom incheia cu cina și 
program artistic cu dansuri orientale și folclorice. Pentru aceasta 
excursie va recomandam o tinuta sport (pantaloni lungi, bluza cu 
maneca lunga, esarfa, palarie de soare, ochelari si incaltaminte sport 
inchisa). Dupa incheierea programului artistic ne intoarcem la hotel.

Hurghada -  Jeep Safari (excursie optionala) 

Hotel Hilton Plaza 5*  sau similar

All inclusive



Mic dejun. Timp liber pentru plaja sau excursii optionale. Va 
recomandam o incursiune cu submarinul pentru a admira coralii și 
varietatea speciilor de pesti din Marea Rosie. Submarinul se scufunda 
timp de 30 de minute. 
Dupa amiaza transfer la aeroportul din Hurghada pentru imbarcare 
pe cursa interna Hurghada - Cairo, apoi pe cea internationala 
Cairo-Bucuresti, cu decolare la orele 04:05  (in data de 30.09/ 04.11) si 
aterizare pe aeroportul din Otopeni la ora 06:55.

Hotel Hilton Plaza 5*  sau similar

Mic dejun

ZIUA 9 Hurghada  - Cairo  - Bucuresti



HOTELURI

Hotelul este amplasat intr-o locatie excelenta, intr-o zona 
incarcata de istorie, la doar 3 Km de faimoasele piramide si de 
Sfinx, acolo unde mostenirea Egipteana intalneste luxul 
European.

CAIRO • Hotel Steigenberger Pyramids 5*

www.steigenberger.com www.tolipaswan.com

Hotelul este localizat perfect in centrul orasului, cu o vedere 
panoramica asupra Nilului. Toate camerele sunt modern 
decorate si dispun de balcon.

ASWAN • Hotel Tolip 5* 



HOTELURI

Vasul Concerto 5* Deluxe dispune de 63 de cabine si 4 suite, un 
adevarat hotel de lux plutitor. 

CROAZIERA • Vas Concerto 5* 

Hotelul este amplasat ideal, cu o vedere panoramica asupra 
Marii Rosii si la aproximativ 3 Km de centrul orasului Hurghada. 
Camerele luminoase sunt elegant decorate si dispun de balcon.

HURGHADA •  Hotel Hilton Plaza 5* 

www.hilton.com



NU SUNT INCLUSE
• Excursiile optionale:  Abu Simbel, intrarile la obiectivele turistice in Cairo 
precum Sala Mumiilor la Muzeu sau intrarea in Piramide si orice alte obiective 
mentionate ca fiind optionale din program;
• Bauturi racoritoare si alcoolice la mesele incluse in program (exceptie 
Hurghada);
• Taxa de viza 25 USD / persoana se achita la sosirea in aeroport in Cairo.

SERVICII INCLUSE
• Bilet de avion Bucuresti – Cairo – Bucuresti cu compania Tarom;
• Bilet de avion cursa interna Cairo – Aswan / Hurghada-Cairo;
• 3 nopti de cazare in Cairo cu mic dejun la Hotel Steigenberger Pyramids 5* 
sau similar; 
• 3 nopti de cazare cu pensiune completa pe vasul de croaziera Farah 5* sau 
similar;
• 3 nopti de  cazare in Hurghada cu all inclusive la Hotel Hilton Plaza 5* sau 
similar;
• Transferuri aeroport – hotel – aeroport in Cairo, Aswan si Hurghada;
• Transfer Luxor-Hurghada cu autocarul;
• Vizitele incluse in program: Vizita pe platoul Giza (Piramidele si Sfinxul), 
Memphis, Saqqara, Muzeul de Egiptologie, Bazarul, Templele Karnak si Luxor, 
Templul Reginei Hatshepsut, Valea Regilor,Colosii lui Memnon, Marele Baraj 
din Aswan, Obeliscul neterminat, Templul Philae,  Edfu, Kom Ombo  cu ghid 
vorbitor de limba engleza
• Ghid vorbitor de limba engleza in Cairo si la bordul croazierei;
• Bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi)– se 
practica in Egipt;
• Insotitor roman de grup;
• Asigurare medicala si asigurare storno.

PRET

• 2212 €/camera single
• 1282 €/copil 02 – 12 ani in 
camera cu 2 adulti

Perioada:
21.09 - 29.09.2022

1967 €
/persoana/sejur 
(loc in camera dubla)

• 2400 €/camera single
• 1374 €/copil 02 – 12 ani in 
camera cu 2 adulti

Perioada:
26.10 - 03.11.2022

2150 €
/persoana/sejur 
(loc in camera dubla)



OBSERVATII

• Conditiile de calatorie vor fi comunicate cel mai tarziu cu 2 saptamani inainte de 
plecare, in functie de legislatia in vigoare in ambele tari (Romania si Egipt) la momentul 
respectiv;
• Pretul programului este valabil pentru un numar minim de 20 persoane. Organizatorul 
isi rezerva dreptul de a anula acest program daca nu se vor inscrie minim 12 participanti 
pana cu 2 luni inainte de plecare. De asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi 
rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu pastrarea 
standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate 
suplimentar fata de grupul rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de 
disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de decomandare; 
• Clasificarea pe stele a unitatilor de cazare este cea atribuita de oficialitatile din Egipt, ca 
atare facilitatile camerelor sunt conforme cu standardele locale; 
• Distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate 
de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat 
de insotitorul de grup; 
• Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe 
suplimentare; in momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu 
exactitate asupra lor; 
• Hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii 
de credit personale, ca garantie pentru cheltuielile suplimntare ce urmeaza a fi facute pe 
parcursul sederii; 
• In ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani 
cash” (cash free). Astfel, este posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash 
pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea este important sa detineti un card de 
credit cand calatoriti in afara tarii; 
• Agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 
• Ghidul local poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 
• Agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a 
obiectelor personale; in cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia 
de a depune personal plangere la organele competente.

Prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii.VA DORIM VACANTA PLACUTA!

TERMENE DE PLATA:

• 20% din pretul pachetului de calatorie la inscriere; 
• 30% din pretul pachetului de calatorie cu minim 60 zile inaintea plecarii; 
• 50% din pretul pachetului de calatorie cu minim 45 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. 
Daca inscrierea intervine cu mai putin de 45 zile inaintea plecarii, pachetul 
turistic se va achita integral. 

CONDITII DE ANULARE SI PENALIZARI: 

• 20% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
90–60 zile inainte de data plecarii; 
• 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
59–30 zile inainte de data plecarii; 
• 80 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 
29–15 zile inainte de data plecarii; 
• 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in interval 
mai mic de 15 zile inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la 
program.




