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KAIRO - NÍLUSI HAJÓÚT - HURGHADA 
 

12 nap / 11 éjszaka 
 
 
Budapest / Kairó 
Elutazás Kairóba az Egyptair menetrend szerinti járatával. A megérkezést követően minden kedves 
Vendégünk számára transzfert biztosítunk, majd a szobák elfoglalását követően a vacsora keretében 
megismerkedhetnek a helyi ételek sajátosan egzotikus ízvilágával. 
 
Kairó 
Reggeli után fakultatív programlehetőség:  
Memphis és Szakkara, látogatás egy szőnyegiskolában, ezután egy kopt keresztény templom 
megtekintése 
Játék  
Vacsora és szállás Kairóban. 
 
Kairó 
A reggeli elfogyasztását követően egész napos városnézésre invitálunk minden kedves érdeklődőt. 
Elsőként a Gízai Piramisok, Völgytemplom, illetve Egyiptom egyik talán legismertebb jelképe a Szfinx 
várják az ókor csodái iránt érdeklődőket. Igény szerint különdíj ellenében lehetőség nyílik, az adott naptól 
függően valamelyik piramis belülről történő megtekintésére is. A Papirusz Múzeumban 
megismerkedhetünk a papiruszkészítés évezredes hagyományokkal rendelkező mesterségével, majd a 
Parfümériában betekintést nyerhetünk, a már a fáraók idején is létező, titkos recept alapján előállított, 
parfümök és különleges illóolajok egyedülálló világába. Programunkat délután az Egyiptomi Múzeumba 
tett látogatással folytatjuk, ahol különdíj ellenében, megtekinthető a királyi múmiák terme is. 
Vacsora és szállás Kairóban 
 
Kairó - Asszuan 
Kora hajnali utazás Asszuánba repülővel. Reggelit Vendégeink számára a szálloda, a hajnali órákban, a 
reggeli ideje előtt kijelentkező utasoknak elkészített "take-away" csomagokban biztosít.  
Kirándulás az Asszuántól kb. 3 km-re található Philae templomhoz, amit Ízisz istennő tiszteletére 
építettek /energetikailag összekapcsolódunk Izisz energiájával/.  
A látogatókat kis hajókon viszik át a szigetre, ahol megtekinthetik az Asszuáni-gát építésekor víz alá 
került területről elszállított és újjáépített templomot. 
Ebéd.  
Délután, a szélviszonyoktól függően sétahajózás felukkával (egyiptomi vitorláshajó) vagy 
motorcsónakkal. 
Fakultativ program: 
1 - Núbiai falu 
Motorcsónakkal ellátogatunk egy núbiai faluba. A motorcsónakázással párhuzamos fakultatív program 
keretében lehetőség nyílik tevegelésre is.  
A faluhoz megérkezve megismerkedünk a núbiai ételekkel, italokkal és szokásokkal. Betekintést nyerünk 
egy eredeti núbiai házba is. Az itt tett látogatásunk során egzotikus állatokat láthatunk testközelből, sőt 
lehetősége lesz bárkinek egy nílusi krokodilt kézben tartani. 
2 - Esti Városnézés lovaskocsival. 
Másfél óra nonstop túra lovaskocsival. 
 
Asszuan - Kom Ombo 
A reggeli elfogyasztása után Vendégeink igényük szerint dönthetnek szabadprogram mellett, de az 
érdeklődők számára lehetőséget biztosítunk, fakultatív kirándulás keretében ellátogatni Abu Szimbel-be. 
(Egyiptom legismertebb fáraója, II. Ramszesz uralkodása alatt épült az abu szimbeli sziklatemplom, 
amely a Nílus partján, Asszuántól kb. 280 km-re, délre található. Az Asszuáni-gát építésekor az UNESCO 
támogatásával szállították át jelenlegi helyére) és a Kalbsha templomba. 
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Ebédet követően hajóutunk következő állomásaként Kom Ombo-ban megtekinthető Szobek temploma, és 
a Krokodil Múzeum majd továbbhajózás Edfu-ba.  
Este vacsora a hajón, melyet zenével, és tetszés szerint tánccal egybekötött Galabia Party-val tehetünk 
teljessé. 
 
Edfu - Luxor 
Játék 
Reggelit követően Hórusz templomának megtekintését kínáljuk hajóutunk utolsó napjának folytatásaként, 
majd továbbhajózás Luxorba. Ebéd a hajón. 
Érkezes Luxorba. A délutáni program a karnaki templom megtekintése, illetve luxori templom látogatása. 
Vacsora este a hajón. 
 
Luxor - Hurghada 
A reggeli után felfedező utunk következő állomásaként újabb egész napos kirándulással szeretnénk az 
eddig megszerzett élményeket tovább gazdagítani. Délelőtt megtekintésre kerülnek a nyugati part méltán 
híres nevezetességei, úgymint a Memnón-kolosszusok, Hatsepszut temploma illetve az alabástrom 
műhely. A nap utolsó állomásaként az délutáni órákban utazás légkondicionált busszal Hurghadára, ahol a 
szobák elfoglalását követően ízletes vacsora vár minden kedves vendégünkre. (All Inkluzív Desert Rose 
Szálloda) 
Fakultativ program: 
Léghajó kirándulás: A 2 órás program ideje alatt utasaink 45 percet töltenek a levegőben, mely során 
megcsodálhatják Luxor nyugati partjának nevezetességeit felülről. 
 
Hurghada 
Reggeli után vendégeink tetszés szerint választhatnak szabadprogramot, illetve résztvehetnek a 
rendelkezésre álló fakultatív programok bármelyikén. 
1 - Félnapos jeep szafari 
Sivatagi oázislátogatás jeepekkel, tevegelési lehetőséggel, barbecue vacsorával. A kirándulás alkalmat ad 
arra, hogy az utasok megismerkedhessenek egy beduin falu életével. 
2 - Sahara park 
Kihagyhatatlan sivatagi kalandozás, mely során a felnőttek és gyermekek egyaránt fantasztikus 
élményekkel gazdagodhatnak. A kalandos program során quadozásra és tevegelésre mini-állatkert nézésre 
és csillagvizsgálásra is lehetőség nyílik, valamint különleges állatokkal is megismerkedhetnek az utasok. 
Este vacsorával, valamint show-val várják az érdeklődőket. 
3 - Beach Buggy 
Úgy 30 km-re a sivatag mélyén egy kis négykerekű bolondozás quaddal. 
 
Hurghada 
 
Reggeli után vendégeink tetszés szerint választhatnak szabadprogramot, illetve részt vehetnek a 
rendelkezésre álló fakultatív programok bármelyikén 
1 - Giftun-sziget 
Kellemes hajókázás a legnagyobb lakatlan korallszigetre, ahol kiváló lehetőség nyílik az egyéni 
búvárkodásra és alámerülésre „kezdő búvárok” részére is. Napozás után könnyű ebéd a hajón, majd egy 
olyan kis öböl felkeresése, ahol érintetlen korallzátonyokat tanulmányozhatnak az utasok. Itt lehetőség 
nyílik fürdésre is.  
2 - Palackos búvárkodás 
A szállodákból transzferbuszok viszik Önöket a bázisra, ahol felpróbálják a felszerelést. A hajón 1 órás 
magyar nyelvű oktatás alatt elsajátíthatják a búvárkodás elméletének legalapvetőbb elemeit, mint például, 
hogyan kell lélegezni a víz alatt. A nap folyamán kétszer, két különböző korallzátonynál a gyakorlatban is 
kipróbálhatják, természetesen csak oktatók jelenlétében. 1-1 merülés 15-20 perces, maximum 5-10 méter 
mélységig visznek le az oktatók. A két merülés között ebédszünet a hajón. Családtagok elkísérhetik a 
búvárkodni vágyót, ők felszíni búvárkodhatnak, avagy sznorkellezhetnek, felszerelést kapnak, illetve az 
ebéd is beletartozik a programba. Akinek sikerült "megfertőződni", és komolyabban is el szeretne 
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mélyedni a búvárkodásban, annak lehetősége van 3-4 napos tanfolyam keretében megtenni az első lépést, 
hogy Cousteau kapitány nyomdokaiba lépjen. 
 
Hurghada 
Reggeli után vendégeink tetszés szerint választhatnak szabadprogramot, illetve részt vehetnek a 
rendelkezésre álló fakultatív programok bármelyikén  
1 - Tengeralattjáró 
Azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a tengerek élővilága iránt. A klasszikus tengeralattjáróhoz kis 
hajó viszi ki az utasokat, mely kb. 9-10 méterre merül le. Tapasztalt búvárok beetetéssel csalogatják a 
vendégek szeme elé a szebbnél szebb halakat. A program kb. 2 óra hosszú. 
2 - Úszás delfinekkel a Vörös tengerben összekötve sznorkerezéssel  
 
Hurghada - Budapest 
Reggeli, majd transzfer Kairo repülőtérre busszal, majd indulás haza Budapestre 


