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Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Kρουαζιέρα Νείλου  

8Μέρες 

1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το 

Κάϊρο. Η θέαση του Νείλου καθώς και των πυραμίδων μέσα από την καμπίνα του 

αεροπλάνου, επιβεβαιώνει την επιλογή σας και υπενθυμίζει πως η Αίγυπτος, βρίσκεται 

ανάμεσα στους προορισμούς που πρέπει κάποιος να επισκεφθεί μια φορά στην ζωή του. 

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Τον ελεύθερο χρόνο μέχρι την 

διανυκτέρευση, σας προτείνουμε να τον εκμεταλλευτείτε κάνοντας μία πρώτη γνωριμία με 

το Κάιρο, με μία δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό εστιατόριο με φόντο το μαγευτικό νυχτερινό 

φωταγωγημένο Κάιρο, όπου θα απολαύσετε το δείπνο σας παρακολουθώντας ένα 

εντυπωσιακό φολκλορικό σόου. Διανυκτέρευση. 

2η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Ολοήμερη ξενάγηση 

Καλώς ήλθατε στο Κάϊρο ή αλλιώς Αλ Καχίρα, την δεύτερή μεγαλύτερη πόλη της Αφρικής. 

Οικοδόμημα των Αράβων το 989 μ.Χ, αυτή η ζεστή και πολύβουη πόλη, δίπλα στην έρημο 

αποτελεί μίγμα αρχαίας πολιτείας και κοσμοπολίτικης αύρας. Η πρώτη μας ξενάγηση , θα 

ξεκινήσει με το αρχαιολογικό Μουσείο του Καιρου.  Σε αυτό τον χώρο στεγάζονται 

Φαραωνικά αριστουργήματα Χιλιάδων χρόνων και αμύθητης αξίας.  Τα ευρήματα του 

τάφου του Τουτ Ανκ Αμόν (Τουταγχαμών) καθώς επίσης και τα περίπου 120000 εκθέματα 

αποτελούν μια μοναδική εμπειρία πρώτης συνάντησης με τον αιγυπτιακό αρχαίο 

πολιτισμό. Συνεχίζουμε με τα ταφικά μνημεία των 3 Φαραώ της 4ης δυναστείας, τις 

επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας. Ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που επέζησε 

μέχρι τις μέρες μας! Οι πυραμίδες του Χέωπος, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου 

διαχρονικές και αιώνιες, αποτελούν την επιτομή ενός από τους αρχαιότερους πολιτισμούς 

της ανθρωπότητας. Σε κοντινό σημείο και μέσα στην νεκρόπολη της Γκίζας η περίφημη 

Σφίγγα, με βλέμμα στραμμένο στο σύγχρονο Καϊρο, αναπαριστά τον Φαραώ Χεφρίνα με 

σώμα λιονταριού. Μετά από μια σύντομη στάση στα εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων, 

θα γευματίσουμε σε ξενοδοχείο 5* του ΚαΪρου. Η σημερινή μας περιήγηση ολοκληρώνεται 

στο πολύβουο παζάρι του Χαν Ελ Χαλίλ. Πνιγμένο από χρώματα και μεθυστικές μυρωδιές 

το παζάρι Χαν Ελ Χαλίλ, ως ένα αυθεντικό ανατολίτικο παζάρι αντικατοπτρίζει όλη την 

αυθεντικότητα των Αιγυπτίων. Διανυκτέρευση 

3η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ - Εκδρομή στην Αλεξάνδρεια  

Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, ‘’ το μαργαριτάρι της Μεσογείου’’. Όπως 

μαρτυρά και το όνομα της η πόλη ιδρύθηκε το 331 π.Χ από τον Μέγα Αλέξανδρο. Πλέον μια  

πολύβουη μητρόπολη, όπου η αρχαία ιστορία της συνεχίζει να λάμπει δια την απουσία της! 

Τρανταχτό παράδειγμα ο  φάρος της Αλεξάνδρειας ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου 

κόσμου, ο οποίος καταστράφηκε από ισχυρούς σεισμούς. Τα απομεινάρια του 
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χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του φρουρίου του Μαμελούκου Σουλτάνου Κάιτ 

Μπέι, ακριβώς στο ίδιο σημείο που βρισκόταν ο φάρος. Στην περιήγηση μας θα δούμε την 

Ελληνιστική παροικία, το μνημείο του Αγν.Στρατιώτη, το ελληνικό πατριαρχείο και τους 

μοναδικούς κήπους της Μοντάζα που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα. Επίσης θα 

επισκεφθούμε το σπίτι που έζησε και έγραψε τα τελευταία του χρόνια ο Έλληνας ποιητής 

Κ.Καβάφης. Φιλοδοξία της Αλεξάνδρειας ήταν να γίνει η πιο ισχυρή πόλη στον κόσμο, 

συγκεντρώνοντας όλη την γνώση του. Φιλοδοξία που πήγαζε από το όραμα του ιδρυτή της.  

Έτσι καταλήγουμε στην καινούρια βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία να ξεναγηθούμε, να μάθουμε και να θαυμάσουμε αυτό το αρχιτεκτονικό 

επίτευγμα. Ακολουθεί γεύμα ξενοδοχείο 5* της Αλεξάνδρειας. Γεμάτοι εμπειρίες 

επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στο Καϊρο.  Διανυκτέρευση. 

Σημείωση:Το σπίτι του Καβάφη βρίσκεται σε ανακαίνιση εσωτερικά, θα 

πραγματοποιηθεί εξωτερική ξενάγηση.  

Αντικαθιστούμε με επίσκεψη στο Φρούριο χτίστηκε από τον Σουλτάνο Qaitbey, στη θέση 

του αρχαίου φάρου της Αλεξάνδρειας. Τμήματα των υπολειμμάτων του φάρου φαίνονται 

στην κατασκευή του παλιού οχυρού. Ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, ο 

φάρος είχε ένα εκπληκτικό ύψος 125 μέτρων με περίπου τριακόσια δωμάτια στο κάτω 

μέρος για εργάτες. Το φανάρι και οι δύο πάνω όροφοι του φάρου έπεσαν γύρω στο 700 

μ.Χ. σύμφωνα με πολλές αναφορές. Ο υπόλοιπος φάρος καταστράφηκε από σεισμό γύρω 

στο 1100 μ.Χ. Η είσοδος γίνεται μέσω μιας πύλης από κόκκινο γρανίτη που ήρθε από το 

Ασουάν. 

4η ΜΕΡΑ : ΚΑΪΡΟ – ΛΟΥΞΟΡ 

Νωρίς το πρωί μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο του Καΐρου, όπου θα πάρουμε την πτήση 

διάρκειας περίπου μιας ώρας για το Λούξορ . Η γνωστή αυτή πόλη της Αιγύπτου , είναι 

κτισμένη στην θέση των Θηβών, που ο Όμηρος τις περιγράφει ως οι “εκατόπυλες Θήβες”. Ο 

Ναός του αποτελούσε κέντρο εορτασμών και δύο φορές τον χρόνο οι κάτοικοι των Θηβών 

είχαν την ευκαιρία να δουν το άγαλμα του Άμμωνα Ρα. Οι τελετές που γίνονταν εκεί είχαν 

μεγάλο θρησκευτικό συμβολισμό και τιμούσαν την θεία αναγέννηση του Φαραώ. Το 

απόγευμα θα επισκεφτούμε τον Ναό του Λούξορ ,οι Αιγύπτιοι το ονόμαζαν και ως το «το 

μεσημβρινό χαρέμι του Άμμωνα». Ο ναός του Λούξορ είχε αρχίσει να ανασκάπτεται από 

τον καθηγητή Γκαστόν Μασπέρο μετά το 1884 και οι ανασκαφές συνεχίστηκαν σποραδικά 

μέχρι το 1960. Συνεχίζουμε με τον Ναό του Καρνάκ, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος χώρος 

λατρείας της αρχαιότητας. Ο Ναός με τον υπόστυλο χώρο με τις 134 κολώνες, το ιερό και τη 

θεία λίμνη, έχει να επιδείξει 18 ξεχωριστούς ιερούς χώρους. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο. 

Διανυκτέρευση. 

5η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ 

Πρωινό και ξενάγηση στην δυτική όχθη και την κοιλάδα των Βασιλέων, ένα από τα 

σημαντικότερα ευρήματα της Αρχαίας Αιγύπτου. Περισσότεροι από 60 τάφοι, μεταξύ τους 

και αυτός του Τουτ Ανκ Αμόν βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι της ερήμου. Οι Φαραώ 
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επέλεξαν αυτό το μέρος, διότι πίστευαν πως ο ήλιος που ανέτειλε πίσω από τα βουνά θα 

τους χάριζε αιώνια ζωή. Συνεχίζουμε σε ένα από τα πιο όμορφα αρχιτεκτονικά 

αριστουργήματα στον κόσμο, τον επιτάφιο ναό της Χατσεπτούτ, της πρώτης βασίλισσας της 

Αιγύπτου. Ολοκληρώνουμε το πρώτο σκέλος της σημερινής ημέρας με του κολοσσούς του 

Μέμνονα. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο , πλεύση για την Έσνα . Διανυκτέρευση. 

6η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - Ετφού, Κομ 'Ομπο 

Πρωινό και πλεύση στις καταπράσινες όχθες του Νείλου, που σε όλη του την ιστορία 

αποτέλεσε ‘’μεταφορική αρτηρία’’ αγαθών αλλά και ιδεών. Συνεχίζουμε προς την δυτική 

όχθη και φτάνουμε στο Έτφου. Εκεί μας περιμένει ο πιο καλοδιατηρημένος ναός της 

Αιγύπτου, αφιερωμένος στον γερακόμορφο θεό Χόρους. Οι επιγραφές στους τοίχους 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη γλώσσα, το μύθο και τη θρησκεία κατά την 

ελληνορωμαϊκή περίοδο στην αρχαία Αίγυπτο. Αξιοσημείωτες είναι οι  σκηνές που 

αντικατοπτρίζουν την αιώνια μάχη μεταξύ Χόρους και Σέθ. Συνεχίζοντας τις ιστορικές μας 

αναζητήσεις στον Ιερό ποταμό φτάνουμε στον πρώτο μας προορισμό, το Κομόμπο, όπου θα 

ξεναγηθούμε στον ναό του θεού κροκοδείλου Σόμπεκ και θα μάθουμε για τους μύθους και 

τους θρύλους αυτού του ναού. Στην πραγματικότητα αποτελεί σύμπλεγμα δυο ναών, 

αφιερωμένων στους θεούς Σόμπεκ και Χαροέρις. Δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. 

Διανυκτέρευση. 

7η ΜΕΡΑ : ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΑΣΟΥΑΝ - ΑΜΠΟΥ ΣΙΜΠΕΛ 

Πρωινό και πλεύση για το Ασουάν. Η πιο ηλιόλουστη νότια πύλη της Αιγύπτου, με την 

χαρακτηριστική αφρικάνικη ατμόσφαιρα είναι ικανή ώστε να σας χαρίσει μια πραγματική 

εμπειρία στις όχθες του Νείλου. Από το Ασουάν υπάρχει η δυνατότητα, για όσους το 

επιθυμούν προαιρετικά, να πραγματοποιήσουν επίσκεψη - εκδρομή στο Αμπου Σίμπελ και 

να ξεναγηθούν στους ναούς του Ραμσή ΙΙ και της βασίλισσας Νεφερτάρη. Το Άμπου Σίμπελ, 

ένας από τους γνωστότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αιγύπτου περιλαμβάνουν  δύο 

μεγαλοπρεπείς ναούς λαξευμένους σε βράχο από ψαμμίτη. Κατασκευάστηκαν από τον 

Ραμσή ΙΙ προς τιμήν της νίκης των Χετταίων στην μάχη του Καντές. Ο μικρός ναός 

αφιερωμένος στην σύζυγο του Νεφερτάρι αποτελείτε από 6 αγάλματα ύψους 10 μέτρων 

ενώ στον μεγάλο ναό που είναι αφιερωμένος στον ίδιο τον Φαραω, επιβλητικά κάθονται 

σαν σε θρόνο 4 αγάλματα 20 μέτρων του Ραμση ΙΙ. Κατά την διάρκεια της παραμονής στο 

Άμπου Σιμπέλ μπορούμε με την βοήθεια αγγλόφωνου ξεναγού να αποκρυπτογραφήσουμε 

την ιστορία των δυο ναών μέσα από τα χιλιάδες ιερογλυφικά και σύμβολα που βρίσκονται 

χαραγμένα στο εσωτερικό, βιώνοντας αυτό το αρχέγονο συναίσθημα που σου προσφέρει η 

Αίγυπτος. Κατά την κατασκευή του ναού του Abu Simbel, ο Ραμσής Β' ήθελε ο εσωτερικός 

του θάλαμος να φωτίζεται δύο φορές το χρόνο – την πρώτη φορά στις 22 Φεβρουαρίου, 

στην επέτειο της ανάληψής του στο θρόνο και τη δεύτερη στα γενέθλιά του στις 22 

Οκτωβρίου. Δύο φορές το χρόνο – το φως του ήλιου της αυγής ευθυγραμμίζεται για να 

φωτίζει όλο το μήκος του διαδρόμου εισόδου του ναού, φωτίζοντας τρία από τα τέσσερα 

αγάλματα στο τέλος του ο διάδρομος. Μόνο το άγαλμα του Ptah, του θεού του σκότους, 

σωστά, παραμένει στο σκοτάδι. Επιστροφή οδικώς στο Ασουάν, την πιο ειδυλλιακή πόλη 
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της Αιγύπτου. Η περιήγησή μας στο Ασουάν ξεκινά με ποταμόπλοιο στο μικρό και μεγάλο 

φράγμα του Ασουάν καθώς και στα ορυχεία γρανίτη με τον ημιτελή οβελίσκο. Μεταφορά 

στο κρουαζιερόπλοιο όπου θα μας φιλοξενήσει τις επόμενες μέρες σε ένα από τα πιο 

μαγικά ταξίδια της ζωής μας. Αφού γευματίσουμε, ξεκινάμε μια βόλτα με τις γραφικές 

φελούκες στον Νείλο. Κατά την πλεύση μας, την προσοχή μας ταράζει η νήσος Κίτσενερ. 

Ένα νησί που στο σύνολο του αποτελεί έναν βοτανικό κήπο με εξωτικά και σπάνια είδη 

φυτών και πουλιών. Συνεχίζοντας την βόλτα μας, ατενίζουμε το λαμπρό μαυσωλείο του Αγά 

Χαν, ο οποίος αγωνίστηκε για τα δικαιώματα τον μουσουλμάνων στην Ινδία. Ακολουθεί 

δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση.  

8η ΜΕΡΑ : ΑΣΟΥΑΝ – ΚΑΪΡΟ 

Έχοντας ‘’αγγίξει’’ την ιστορία αφήνουμε το Ασουάν μετά το πρωινό μας . Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Αθήνα μέσω Καϊρου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική φορά. 

Δυνατότητα οδικής εκδρομής από το Ασουάν στο Αμπού Σίμπελ, ενδεικτικό κόστος 100€ 

(ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα). 

ΤΙΜΕΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ    ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ       ΔΙΚΙΝΟ           ΕΠΙΒ.ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ        ΠΑΙΔΙΚΟ         ΦΟΡΟΙ   

21/12                    HILTON OR             1,180€        390€    680€              310€ 

22,23,24/12      INTER/NTAL      1,260€        480€    760€ 

29,30/12                SOFITEL        1,280€       480€    780€ 

02,03/01            1,210€       480€    710€ 

 

21/12            MARRIOTT 5* LUX      1,230€        490€    730€              310€ 

22,23,24/12                  1,290€        520€    790€ 

29,30/12                             1,340€       620€    840€ 

02,03/01            1,250€       495€    750€ 

 

 

http://www.heronia.com/
mailto:info@heronia.com


 

Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 228, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ:210 37.47.000 www.heronia.com       info@heronia.com  

 

Ενδεικτικές πτήσεις Egyptair / Aegean από/προς Αθήνα: 

                                        EGYPT AIR                 |                  AEGEAN AIRLINES 

 

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 14:50 – 16:45                         |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 01:50  & 07:05- 

09:00 & 16:35-18:30 

 

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 10:35 – 12:30                          |    ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 04:40 – 06:40  & 10:00-

12:10 & 19:30-21:40 

Περιλαμβάνονται 

Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 

3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής σας στο Κάιρο σύμφωνα με τον 

τιμοκατάλογο 

4 διανυκτερεύσεις σε ποταμόπλοιο 5* κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας με πλήρη 

διατροφή 

2 γεύματα σε ξενοδοχεία 5*κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια 

Ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο παραπάνω πρόγραμμα 

Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

Επαγγελματίες ελληνόφωνοι αρχηγοί / συνοδοί 

Επαγγελματίες διπλωματούχοι ξεναγοί 

Όλες οι μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια / ξενοδοχεία εξωτερικού 

Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 

Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες 

Ταξιδιωτική ασφάλεια (Ενημερωθείτε για τις παροχές) 

Ασφάλεια Covid 

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
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Δεν περιλαμβάνονται 

Φόροι αεροδρομίων 310€. 

Βίζα Αιγύπτου 25€ (πληρωτέα εκεί) 

Φιλοδωρήματα 30€ (πληρωτέα εκεί) 

Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην 

εκδρομή και κατά την κρουαζιέρα 

Οτιδήποτε προαιρετικά προτείνεται ή συνιστάται 
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