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EGYIPTOM
FAKULTATÍV PROGRAMOK


KAIRÓ – 1 napos (repülővel)

Indulás reggeli órákban, érkezés Kairóba a kora reggeli órákban. Egész napos program
keretében megtekinthetik a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező Egyiptomi
Múzeumot, melynek legfőbb látványossága az 1922-ben napvilágra került Tutanhamonsírlelet. A piramisépítő fáraók hagyatéka a főváros leglátogatottabb turistalátványossága. Az
ókori világ hét csodája közé sorolt több mint 4500 esztendős Gizai piramisok, valamint a
lábaiknál őrködő Szfinx megtekintése következik. A nap további részében vásárlásra lesz
lehetőség. Visszaindulás Hurghadára a késő délutáni órákban.
Távolság a szállodáktól: kb. 435 km (kb. 6 óra busszal)
Ajánlott ruházat: kényelmes, sportos ruházat, fejfedő, pulóver a légkondicionálás miatt,
napszemüveg, naptej!
Ne felejtsünk hozni: 1 fontos pénzérméket WC használatra, italokra.
A program tartalmazza: transzfert, a repülőjegyet, belépőket (egyiptomi múzeumba,
piramisokhoz, citadellához), idegenvezetést, ebédet italfogyasztás nélkül. Külön
fizetendő: múmia terembe a belépés, belépés a piramisokba, fotózás, videózás.
Ára: felnőtt kb. 245EUR/fő; gyerek kb. 218EUR/fő


KAIRÓ – 2 napos (autóbusszal)

1. nap: A buszos túra során indulás a szállodából hajnali órákban (kb. 03:00), érkezés
Kairóba a kora reggeli órákban (kb. 09:00). Egész napos program keretében megtekinthetik a
világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező Egyiptomi Múzeumot, melynek legfőbb
látványossága az 1922-ben napvilágra került Tutanhamon-sírlelet. Abdeen Palota
megtekintése, majd ebéd után tovább indulás a Citadellához. Szállás elfoglalása. Esti
fakultatív program Cairo by night kb. 25€/fő.
2. nap: Reggeli után indulás a piramisokhoz. A piramisépítő fáraók hagyatéka a főváros
leglátogatottabb turistalátványossága. Az ókori világ hét csodája közé sorolt több mint 4500
esztendős Gizai piramisok, valamint a lábaiknál őrködő Szfinx megtekintése következik.
Papirusz intézet megtekintése. Ebéd után Sakara piramis megtekintése. Visszaindulás
Hurghadára a késő délutáni órákban, érkezés esti órákban (kb. 22:00).
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Távolság a szállodáktól: kb. 435 km (kb. 6 óra busszal)
Ajánlott ruházat: kényelmes, sportos ruházat, fejfedő, pulóver a légkondicionálás miatt,
napszemüveg, naptej!
Ne felejtsünk hozni: 1 fontos pénzérméket WC használatra, italokra.
A program tartalmazza: busz transzfert, szállás 4*-os szállodában Kairóban, belépőket
(egyiptomi múzeumba, piramisokhoz, citadellához), angol nyelvű idegenvezetést, 2
alkalommal ebédet italfogyasztás nélkül.
Külön fizetendő: múmia terembe a belépés, belépés a piramisokba, fotózás, videózás.
Ára: felnőtt kb. 180EUR/fő; gyerek kb. 90EUR/fő


KAIRÓ – 1 napos (autóbusszal)

A buszos túra során indulás a szállodából hajnali órákban (kb. 03:00), érkezés Kairóba a kora
reggeli órákban (kb. 09:00). Egész napos program első állomása a piramisépítő fáraók
hagyatéka a főváros leglátogatottabb turistalátványossága a piramisok. Az ókori világ hét
csodája közé sorolt több mint 4500 esztendős Gizai piramisok, valamint a lábaiknál őrködő
Szfinx megtekintése következik. Papirusz intézet vagy parfüm üzlet meglátogatása. Ebéd után
megtekintjük a világon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkező Egyiptomi Múzeumot,
melynek legfőbb látványossága az 1922-ben napvilágra került Tutanhamon-sírlelet. Délután
kb. 16:00 órától alkalom nyílik motorcsónakkal megtekinteni a Níluson a modern Kairót,
vagy busszal rövid kirándulást tesznek Kairóban. Visszaindulás Hurghadára a késő délutáni
órákban, érkezés esti órákban (kb. 23:00).
Távolság a szállodáktól: kb. 435 km (kb. 6 óra busszal)
Ajánlott ruházat: kényelmes, sportos ruházat, fejfedő, pulóver a légkondicionálás miatt,
napszemüveg, naptej!
A program tartalmazza: busz transzfert, belépőket (egyiptomi múzeumba, piramisokhoz),
angol nyelvű idegenvezetést, ebédet italfogyasztás nélkül.
Külön fizetendő: múmia terembe a belépés, belépés a piramisokba, motorcsónak, fotózás,
videózás.
Ára: felnőtt kb. 95EUR/fő; gyerek kb. 45EUR/fő
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LUXOR – 1 napos (autóbusszal)

Indulás Safagaból a kora reggeli órákban. Érkezés Luxorba délelőtt 11:00 óra körül. Egész
napos program keretében megismerhetik a Memnon Kolosszusokat, Hatsepszut királynő
sziklába vájt halotti templomát, és a világhírű, hieroglifákkal és képekkel díszített fáraók
sírjait a Királyok-völgyében. Betekintést nyerhetnek az alabástromfaragás titkaiba. Ebéd után
ellátogatnak a Karnak Templomba, majd a Papirusz Múzeumot tekintik meg. Visszaindulás
Hurghadára a késő délutáni órákban.
Távolság a szállodáktól: kb. 280 km (kb. 4 óra busszal)
Ajánlott ruházat: kényelmes, sportos ruházat, fejfedő, pulóver a légkondicionálás miatt,
napszemüveg,
naptej!
Ne felejtsünk hozni: 1 fontos pénzérméket WC használatra, italokra.
A program tartalmazza: transzfert, belépőket, ebédet italfogyasztás nélkül.
Külön fizetendő: belépés a Tut Anch Amon sírjába, motorcsónak, fotózás, videózás.
Ára: felnőtt kb. 88 EUR/fő; gyerek kb. 44EUR/fő


SAHARA PARK JEEP

Fedezze fel a sivtagot, ismerje meg a beduinok életét. Programok: tevegélés, quadozás,
buggyzás. Lehetőség a beduin kenyér megkóstolására, majd hastánc és fakír show, csillagok
megfigyelése távcsővel.
Ára: felnőtt kb. 50 EUR/fő; gyerek kb. 25EUR/fő


JUNGEL AQUA PARK

Látogatás a számtalan szórakozási lehetőséget nyújtó egyik legnagyobb Aquaparkba.
Korlátlan csúszda használat, alkoholmentes italok fogyasztása.
Ára: felnőtt kb. 33 EUR/fő; gyerek kb. 24 EUR/fő


AQUA BLUE

Kirándulás egy üvegfenekű hajóval, miközben a színes korallzátonyokat és halakban
gyönyörködhet. Az ár tartalmaz üditőt.
Árak: felnőtt kb. 35 EUR/fő; gyerek kb. 15 EUR/fő
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TENGERALATTJÁRÓ

Kb. 20 méter mélységben tárja fel a tenger csodálatos élővilágát.
Árak: felnőtt kb. 45 EUR/fő; gyerek kb. 23 EUR/fő


BLUE TRIP

Hajókirándulás, mely során snorkelezésre nyílik lehetőség. Rövid pihenő a hófehér
homokjáról ismert Giftun szigeten, majd ebéd a hajón.
Árak: felnőtt kb. 30EUR/fő; gyerek kb. 15 EUR/fő


PALACKOS BÚVÁRKODÁS

Kirándulás a Vörös-tenger csodálatos élővilágában, 2 különböző helyen, profi búvárokkal. Az
ár tartalmazza a felszerelést, ebédet.
Árak: felnőtt kb. 45 EUR/fő; gyerek kb. 30 EUR/fő


QUADOZÁS – 2 ÓRÁS

2 órás program a sivatagban, quadokkal a beduin falvak látogatása, majd teázás a faluban.
Ára: felnőtt kb. 30 EUR/fő


HURGHADA VÁROSNÉZÉS – 1 napos

Indulás a szállodából 10:30 órakor, visszaindulás kb. 17:00 órakor.
Kellemes kirándulás, amelynek során megismerkedhetnek Hurghada főbb nevezetességeivel.
Meglátogatnak egy kopt templomot, egy mecsetet, valamint egy muszlim temetőt. Lehetőség
lesz megtekinteni a halmúzeumot és az akváriumot. Szabadidő keretében vásárlásra is
lehetőség adódik.
A program tartalmazza: busz transzfert, ebéd italfogyasztás nélkül, idegenvezető. Külön
fizetendő: helyszínen a fogyasztás
Ára: felnőtt kb. 25 EUR/fő; gyerek kb. 15 EUR/fő
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DOLPHIN SAFARI –HAJÓVAL – 1 napos

Indulás a szállodából 06:45 órakor, visszaindulás kb. 16:30 órakor.
Kihajózás a delfin házba, ahol a vízben, búvárok csalogatják közelebb a halakat, delfineket.
Búvárkodási lehetőség több helyszínen megállva. Kisgyermekkel nyaraló családoknak kiváló
választás! Ne felejtsünk hozni: fényképezőgép, naptej, napszemüveg, kényelmes pamut
ruházat, fürdőruha.
A program tartalmazza: busz transzfert, vitorlázás hajóval, búvárfelszerelés, reggeli
forróitalokkal és ebéd italfogyasztás nélkül, idegenvezető. Külön fizetendő: helyszínen a
fogyasztás
Ára: felnőtt kb. 62 EUR/fő; gyerek kb. 32 EUR/fő


DELFINNEL VALÓ ÚSZÁS

Helyszínen, előzetes jelentkezés esetén van lehetőség.
Árak:
5 perc úszás: felnőtt kb. 40 EUR/fő; gyerek kb. 40 EUR/fő
10 perc úszás: felnőtt kb. 55EUR/fő; gyerek kb. 55EUR/fő
15 perc úszás: felnőtt kb. 75 EUR/fő; gyerek kb. 75 EUR/fő



MAHMYA-SZIGET (GIFTUN SZIGETCSOPORT) – 1 napos

Indulás a szállodából 09:00 órakor, visszaérkezés kb. 16:30 órakor.
A Giftun szigetcsoporton található magánterület, mely egyben egy természetvédelmi terület
is. A hajó a fehér homokos part mentén köt ki, ahol egész nap pihenhetnek a gyönyörű
környezetben, kényeztető körülmények között. Aki a mély tengerre vágyik, az napközben
kihajózhat a környék legszebb korallzátonyához könnyű búvárkodni.
Ne felejtsünk hozni: fényképezőgép, naptej, napszemüveg, kényelmes pamut ruházat,
törülköző, fürdőruha.
A program tartalmazza: busz transzfert, hajókirándulás, búvárfelszerelés, ebéd italfogyasztás
nélkül, idegenvezető. Külön fizetendő: helyszínen a fogyasztás
Ára: felnőtt kb. 70 EUR/fő; gyerek kb. 37 EUR/fő
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MAHMYA-SZIGET NAPLEMENTÉVEL – 1 napos

Indulás a szállodából 10:30 órakor, visszaérkezés kb. 18:30 órakor. A visszaérkezés ideje a
naplementétől függően változhat.
A Giftun szigetcsoporton található magánterület, mely egyben egy természetvédelmi terület
is. A hajó a fehér homokos part mentén köt ki, ahol egész nap pihenhetnek a gyönyörű
környezetben, kényeztető körülmények között. Aki a mély tengerre vágyik, az napközben
kihajózhat a környék legszebb korallzátonyához könnyű búvárkodni.
Ne felejtsünk hozni: fényképezőgép, naptej, napszemüveg, kényelmes pamut ruházat,
törülköző, fürdőruha.
A program tartalmazza: busz transzfert, hajókirándulás, búvárfelszerelés, ebéd italfogyasztás
nélkül, idegenvezető. Külön fizetendő: helyszínen a fogyasztás.
Ára: felnőtt kb. 59 EUR/fő; gyerek kb. 30 EUR/fő


EL-GOUNA KIRÁNDULÁS – félnapos

Indulás a szállodából 17:30 órakor, visszaindulás kb. 21:15 órakor.
Kellemes kirándulás, amelynek során gyönyörködhetünk El-Gouna városában az el-gounai
torony tetejéről. A program további részében lagúnában teszünk kirándulást. Vacsora
elfogyasztása egy hangulatos kikötői étteremben. Szabadidő az Abu Tig kikötőben, ahol
részesei lehetünk a hetenként megrendezésre kerülő utcai fesztiválnak.
A program tartalmazza: busz transzfert, vacsora italfogyasztás nélkül, idegenvezető. Külön
fizetendő: helyszínen a fogyasztás
Ára: felnőtt kb. 45 EUR/fő; gyerek kb. 25 EUR/fő


DELFIN SHOW

Helyszínen, előzetes jelentkezés esetén van lehetőség.
Árak: felnőtt kb. 25 EUR/fő; gyerek kb. 13 EUR/fő
A fent említett fakultatív programok ízelítőül szolgálnak Utasaink számára, ám ezen
kívül még számos szórakoztató nappali és éjszakai program szerepel kínálatunkban.
A kirándulások minimum létszámhoz kötöttek.
Az árak tájékoztatás jellegűek! A programok tartalma a helyszínen változhat!

