Croaziera Zoser 5* &
Hotel 5*
Hurghada, Egipt

Descriere Croaziera Zoser 5* & Hotel 5* 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Ziua 1
Sosire pe aeroportul din Hurghada, transfer la hotel, cină și cazare în Hurghada.
Ziua a 2-a
Dimineața devreme transfer cu autocarul la Luxor, unde se face îmbarcarea la bordul vasului pentru 3 nopți spre
Aswan. După prânz se vizitează malul vestic al Nilului: Valea Regilor, Templul lui Hatshepsut, Coloşii din Memnon şi un
centru de prelucrare a alabastrului. Cină și cazare pe vas.
Ziua a 3-a
După micul dejun, se vor vizita Templul Karnak şi Templul Luxor, după care se navighează către Edfu. Cină și cazare pe
vas.
Ziua a 4-a
După micul dejun se vizitează templul Edfu. După prânz se navighează spre Kom Ombo, unde se vizitează templul cu
același nume. Navigare catre Aswan, cină și cazare pe vas.
Ziua a 5-a
După micul dejun, timp liber în Aswan. Opţional, se poate face excursia la Abu Simbel. Vizita la Templul Philae.
Debarcare de pe vasul de croazieră şi transfer către gară pentru plecarea spre Cairo. Noaptea se petrece în tren, la
vagonul de dormit.
Ziua a 6-a
Micul dejun se servește pe tren. Transfer în Cairo cu vizitarea următoarelor obiective: Muzeul de Egiptologie,
Piramidele de la Giza, Sphinxul, atelier de papirusuri și magazin de bijuterii. Cazare la un hotel din Cairo. Seara se
poate participa opțional la „Spectacolul de sunet și lumină“ de la Giza.

Ziua a 7-a
După micul dejun, are loc transferul cu autocarul către Hurghada. Cazare și cină în Hurghada.
Ziua a 8-a
Servire mic-dejun dimineaţa devreme. Transfer la aeroportul din Hurghada pentru zborul spre România.

Regim de masă
În toate cazurile pe vasul de croazieră este pensiune completă, iar all inclusive la hotelurile din Hurghada, El Gouna
sau Safaga.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.01.2022 04:49)

La toate regimurile de masă cu excepția sistemului all inclusive, băuturile se plătesc.

Facilități gratuite
bilet de avion charter dus-întors;
2 cazări la hotel 5* în Hurghada/El Gouna/ Safaga cu regim de masă: all inclusive;
3 cazări pe vapor de croazieră de 5* pe ruta: Luxor-Aswan, cu regim de masă: pensiune completă;

1 noapte pe tren pe ruta: Aswan-Cairo - la vagon de dormit - cu regim de masă: demipensiune;

1 cazare la hotel de 5* în Cairo cu regim de masă: demipensiune;

vizitele la obiectivele turistice din program (exclus excursia de la Abu Simbel şi Show-ul de lumină şi sunet din Cairo).

Facilități contra cost
taxe suplimentare: viză;
excursia opțională la Abou Simbel;
spectacolul de sunet și lumină la piramidele din Giza;
bacsis obligatoriu: 30 $/persoana (se achita la fata locului);
Pentru valoarea taxelor suplimentare vă rugăm să vă adresați agenției.

Bine de stiut
În cazul nerealizării grupului minim sau din alte motive organizatorice de la fața locului, Amara Tour își rezervă dreptul
de a face modificări şi abateri de la program cu păstrarea integrală a serviciilor.
Atenție: din cauza închiderilor periodice a stăvilarilor din Esna, programul poate suferi modificări. Pe tren, la vagonul
de dormit, nu există cabine triple pentru 3 persoane sau cabine single, astfel cazarea va fi posibilă în dublă + single,
respectiv cabină dublă contra unui supliment.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 03.06.2022 16:30:00 - (HRG) 03.06.2022 19:00:00
Intoarcere: (HRG) 10.06.2022 11:00:00 - (TGM) 10.06.2022 15:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.01.2022 04:49)

