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ΠΤΗΣΕΙΣ 

Αναχωρήσεις: 
Κάθε Τετάρτη 
 
 
 
 
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

MS 748    Αθήνα - Κάϊρο  13:15 14:05    

MS 749    Κάϊρο - Αθήνα 15:45 18:40    

 

Περιλαμβάνονται και τα εσωτερικά εισιτήρια Κάιρο – Λούξορ  και  Ασουάν – Κάιρο. 
Τα δρομολόγια των εσωτερικών εισιτηρίων επιβεβαιώνονται την στιγμή της επικύρωσης 
της κράτησης.  
 

Ενδεικτικές πτήσεις ( επιβεβαιώνονται τη στιγμή της επικύρωσης της κράτησης )  
 



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ TΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Ένα από τα πιο πλήρη προγράμματα της ελληνικής αγοράς σε έναν από τους πιο διάσημους 
προορισμούς του κόσμου. Πυραμίδες, μούμιες, φαραώ, ιστορικά μνημεία διαφόρων 
εποχών, μεγαλόπρεπα τζαμιά, χριστιανικές εκκλησίες, μοναστικά κέντρα, παζάρια, χωριά και 
πόλεις κατά μήκος του Νείλου και άλλα πολλά περιλαμβάνουν τα μικρής ή μεγαλύτερης 
διάρκειας ταξίδια μας, σχεδιασμένα πάντα με κάθε λεπτομέρεια και με τις καλύτερες 
παροχές. Εικόνες διαφορετικές, εικόνες πολύχρωµες και... πολύβουες. 
  
Η περιήγησή μας στην Αίγυπτο ξεκινά φυσικά από το Κάιρο, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη 
πόλη της χώρας. Το φημισμένο αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, η παλιά πόλη, η αγορά 
του Αλ Χαλίλι και βέβαια ο αρχαιολογικός χώρος της Γκίζας με τις πυραμίδες και τη Σφίγγα, 
μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες στον πλανήτη. Στη συνέχεια ερχόμαστε στην 
Αλεξάνδρεια, για να δούμε την περίφημη Βιβλιοθήκη, που φιλοδοξεί να αποκτήσει τη λάμψη 
της αντίστοιχης βιβλιοθήκης της πτολεμαϊκής περιόδου, καθώς και τις κατακόμβες και το 
παραλιακό μέτωπο της πόλης. Πετάμε στη συνέχεια για το Λούξορ, με τους μεγαλοπρεπείς 
ναούς στο Καρνάκ και στη δυτική όχθη του Νείλου με την Κοιλάδα των Βασιλέων, και 
πλέουμε μέχρι το φράγμα του Ασσουάν και την τεχνητή λίμνη Νάσερ. 
 
Το σίγουρο είναι πως η Αίγυπτος, μητέρα λαμπρών πολιτισμών, προσφέρει στον ταξιδιώτη 
δυνατές εμπειρίες. 
 

Ιδιαίτερες παροχές που περιλαμβάνονται στην τιμή 
 

• 3 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο. Διαμένουμε στο εξαιρετικό  Sofitel Gezirah Hotel 5* DLX.   

• Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό & δείπνο) μέσα στα ξενοδοχεία. Πλήρης διατροφή στο 
κρουαζιερόπλοιο. 

• Ημερήσια εκδρομή στην Αλεξάνδρεια 

• 5ήμερη κρουαζιέρα στον Νείλο (με 4 διανυκτερεύσεις) με πλήρη διατροφή, και όχι 4ήμερη, πολύ 
βασικό για να γνωρίσετε με λεπτομέρειες  τον αρχαιολογικό κόσμο της Αιγύπτου. 

• Κρουαζιερόπλοιο 5*. 

• Αγγλόφωνος ξεναγός και ιδιωτικές ξεναγήσεις καθώς και ιδιωτικές μεταφορές  

• Με δείπνα στα ξενοδοχεία και όχι μεσημεριανά σε μέτριας ποιότητας τοπικά εστιατόρια. 

• Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Προσφέρεται δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Versus Travel. 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
 

Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια 
 
Πρωινό και μετάβαση οδικώς στην Αλεξάνδρεια, την πιο 
φημισμένη από τις πόλεις που ίδρυσε ο Μέγας 
Αλέξανδρος. Η πόλη χτίστηκε το 331 π.Χ. και κατά την 
διάρκεια της δυναστείας των Πτολεμαίων έγινε μια από τις 
μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμουκαι σημερινή 
συμπρωτεύουσα της Αιγύπτου.  
 
Η διαδρομή 240 περίπου χιλιόμετρα, μια ευκαιρία να μας 
δωθουν οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιού 
μας, αλλά και οι πρώτες πληροφορίες για την Αίγυπτο και 
τον Ελληνικό πολιτισμό που αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στην 
Αλεξάνδρεια από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σήμα κατατεθέν της 
Αλεξάνδρειας ήταν ο περίφημος Φάρος, ένα από τα 7 
θαύματα του Αρχαίου Κόσμου, αλλά δεν επεβίωσε μέχρι 
σήμερα καθώς καταστράφηκε δύο φορές από σεισμούς.  
Τα απομεινάρια του χρησιμοποίησε ο Μαμελούκος 
σουλτάνος Καΐτ Μπέη το 1480 προκειμένου να χτίσει το 
υπάρχον φρούριο QauitbayFort, το οποίο και θα δούμε από 
κοντά. Θα δούμε επίσης του κήπους του παλατιού 
Μοντάζα, του τελευταίου βασιλιά της Αιγύπτου, Φαρούκ, 
το σπίτι του Κωνσταντίνου Καβάφη, του μεγάλου 
Αλεξανδρινού ποιητή που σημάδεψε όσο λίγοι τα ελληνικά 
γράμματα. 
Και φυσικά θα δούμε τη σύγχρονη Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας, το φιλόδοξο εγχείρημα της Αιγύπτου που 
φιλοδοξεί να αποκτήσει τη λάμψη της αντίστοιχης αρχαίας 
Πτολεμαϊκής!Κτισμένη στο ίδιο σημείο όπου στεκόταν η 
αρχαία Βασιλική Βιβλιοθήκη.Επιστροφή στο Κάιρο και 
διανυκτέρευση. 
 

 

Αναχώρηση 
 
Πτήση για την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το 
Κάιρο. Το όνομα «Κάιρο» είναι αραβικής 
προέλευσης και σημαίνει «Η Νικήτρια», έλκοντας 
την καταγωγή του από την εποχή της κατάκτησης 
της πόλης από τους Άραβες το 969.  
 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Διανυκτέρευση. 
 

ΗΜΕΡΑ 1 ΗΜΕΡΑ 2 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Κάιρο ( Γκίζα, μουσείο Καϊρου, Αλ Χαλίλι, Παλιό 
Κάιρο )  

 
Η σημερινή μας ξενάγηση ξεκινά από το υψίπεδο της 
Γκίζα όπου βρίσκονται οι μεγάλες Πυραμίδες της 
3ης Δυναστείας: του Χέοπα (2551-2528 π.Χ.), του 
Μυκερίνου (2490-2472 π.Χ.) και του Χεφρήνου (2520-
2494 π.Χ.). Πίσω από την πυραμίδα του Χέοπος βρίσκεται 
το μουσείο του πλοίου του Χέοπος. Θα επιστρέψουμε 
στο Κάιρο αφού επισκεφθούμε την μεγάλη Σφίγγα, ένα 
από τα 7 θαύματα του κόσμου,  που παριστάνει τον 
Φαραώ Χεφρήνα με σώμα λιονταριού και που μέχρι 
σήμερα μας κρύβει την πραγματική χρονολογία 
κατασκευής της, φθάνοντας κατά πολλούς το 16000Π.Χ.,. 
Συνεχίζουμε την επαφή μας με τον αρχαίο 
Αιγυπτιακό  πολιτισμό με την επίσκεψή μας 
στο Αιγυπτιακό Μουσείο το οποίο στεγάζεται σε ένα 
κτίριο του 1902. Θα διερευνήσουμε τις περιόδους του 
πολιτισμού αυτού μέσω των εκθεμάτων, έως το τέλος της 
φαραωνικής περιόδου, το 343 π.Χ. 
Μετά την αρχαιολογική αυτή ημέρα θα καταλήξουμε 
στην αγορά (σουκ) Χαν ελ Χαλίλι, που δημιουργήθηκε ως 
«καραβάν-σεράι» το 1832. Εναλλακτικά, μπορούμε να 
επισκεφθούμε το παλαιό Κάιρο, όπου θα δούμε το 
ρωμαϊκό οχυρό, κοπτικές εκκλησίες, το κοπτικό μουσείο 
και τον Ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Το 
βράδυ σάς προτείνουμε να παρακολουθήσετε την 
εντυπωσιακή παράσταση «Ήχος και Φως» εμπρός από 
την Σφίγγα. Διανυκτέρευση. 

 
 
 

 
 

 
Κάιρο – πτήση για Λούξορ – επιβίβαση στο 

κρουαζιερόπλοιο – Καρνάκ 
 
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο του Καΐρου από 
όπου θα πετάξουμε για το νότο της Αιγύπτου και το 
Λούξορ. Άφιξη και άμεση τακτοποίηση στο 
κρουαζιερόπλοιο. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον μεγαλειώδη ναό 
του Καρνάκ, ένα τεράστιο σύμπλεγμα αφιερωμένο στη 
Θηβαϊκή Τριάδα, που άρχισε να χτίζεται από τον 
φαραώ Ραμσή ΙΙ και επεκτάθηκε στους επόμενους 
αιώνες από πολλούς φαραώ. Η μεγαλοπρέπεια και το 
μέγεθος του ναού θα μας εντυπωσιάσει και θα μας 
συγκινήσει, ιδιαίτερα όταν θα επισκεφθούμε το ιερό 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η ημέρα μας συνεχίζεται με 
τον ναό του Λούξορ, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην 
πόλη, δίπλα στον Νείλο. Ο ναός αυτός, αφιερωμένος 
επίσης στη Θηβαϊκή Τριάδα, χτίστηκε κατά πάσα 
πιθανότητα από την Χατσεψούτ (1508-1458 π.Χ.), μια 
από τις ελάχιστες γυναίκες (μόλις έξι!) που κυβέρνησαν 
ως φαραώ. Ο ναός αυτός είναι καλύτερα επισκέψιμος 
βράδυ επειδή είναι ανοιχτός έως αργά και υποβλητικά 
φωτισμένος. Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

ΗΜΕΡΑ 3 ΗΜΕΡΑ 4 



Λούξορ ( κοιλάδα Βασιλέων, κοιλάδα 
Βασιλισσών)  

 
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα επισκεφθούμε 
την Κοιλάδα των Βασιλέων, τη νεκρόπολη των 
αρχαίων Θηβών, στη δυτική όχθη του Νείλου. Το 
φαράγγι που ονομάζεται σήμερα «Κοιλάδα των 
Βασιλέων» λεγόταν «Σπουδαίο Μέρος» ή «Μέρος της 
Αλήθειας»: σ’ αυτή τη μεγαλειώδη τοποθεσία 
αναπαύονταν κάποτε οι φαραώ μέσα σε γιγάντιες 
πέτρινες σαρκοφάγους, περιμένοντας την αθανασία. 
Φαίνεται ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι διάλεξαν αυτή την 
απόμακρη χαράδρα ως τελευταίο τόπο κατοικίας των 
βασιλιάδων τους και για συμβολικούς, αλλά και για 
πρακτικούς λόγους. Κοιτάζοντας από τα λιβάδια των 
Θηβών, εκεί ήταν το σημείο όπου έδυε ο ήλιος, που 
οι αρχαίοι Αιγύπτιοι συσχέτιζαν με τη μεταθανάτια 
ζωή. Στην Κοιλάδα βρίσκονται περισσότεροι από 60 
τάφοι, που ανακάλυψε ο αρχαιολόγος Κάρτερ το 
1922, μεταξύ των οποίων του Τουτ-Ανχ-Αμόν 
(Τουταγχαμών), του Σέτι Α΄, του Ραμψή Γ΄, του 
Τούθμωση και της Νεφερτίτης. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε τον μοναδικής αρχιτεκτονικής 
τριώροφο νεκρικό ναό της Χατσεψούτ, της μοναδικής 
γυναίκας Φαραώ στην ιστορία, με τις άκρως 
ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες της εκστρατείας στο 
Πουντ, σημερινό Μπαχρέιν, καθώς και τους 
Κολοσσούς του Μέμνονα, δύο καθιστά χωρίς 
πρόσωπο αγάλματα, ύψους 18 μέτρων. Κατά την 
πλεύση μας για το Λούξορ θα περάσουμε την 
διώρυγα της Έσνα για να κατέβουμε επίπεδο. Το 
βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να 
παρακολουθήσετε την καταπληκτική παράσταση του 
«Ήχος και Φως» στον ναό του Καρνάκ. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

Κρουαζιέρα στον Νείλο 
 
 

Καθώς αναπλέουμε τον Νείλο, επόμενος σταθμός μας θα 
είναι το Εντφού, η Απολλωνόπολις των Ελλήνων, με 
αρχαιοτάτη ιστορία και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Ξεχωρίζει 
ο ναός του Ώρου, ο καλύτερα διατηρημένος ναός στην 
Αίγυπτο: το σημερινό κτίσμα, επί φαραωνικής βάσεως, είναι 
πτολεμαϊκό, άρχισε να κτίζεται το 237 π.Χ., εγκαινιάσθηκε το 
142 π.Χ., ολοκληρώθηκε το 57 π.Χ. και καταστράφηκε το 391 
μ.Χ. Το Εντφού είναι το μέρος όπου διεξήχθη η μυθική μάχη 
μεταξύ του Ώρου και του κακού δαίμονος, Σεθ, και έληξε με 
την ήττα του δευτέρου, πράγμα που απεικονίζεται στις 
τοιχογραφίες. Επιστροφή στο πλοίο μας και συνέχεια του 
πλου. 
 
Στη συνέχεια το πλοίο μας θα προσορμισθεί στο Κομ Όμπο, 
περίπου 45 χλμ. βόρεια του Ασσουάν. Το Κομ Όμπο, η 
ελληνιστική πόλις Όμβος, έχει στρατηγική θέση ως σταθμός 
των καραβανιών προερχομένων από την Νουβία και είχε 
κατοικηθεί πριν τους ελληνιστικούς χρόνους. Το ενδιαφέρον 
μας εδώ είναι ο διπλός ναός του θεού-κροκοδείλου Σομπέκ, 
και του Ώρου του Πρεσβυτέρου ή Αρόερη, ο οποίος 
μετέπειτα συνδέθηκε με τον Απόλλωνα. Αν και πρόκειται 
περί ενός συγκροτήματος, τα πάντα είναι διπλά, ως 
αντικαθρέπτισμα, κατά τον διαμήκη άξονα του ναού. 
Ενδιαφέρουσα είναι η παράστασις αντικειμένων 
χειρουργικής καθώς και το «Νειλόμετρο», ένα 
διαβαθμισμένο φρέαρ όπου μετρούσαν την πλημμύρα του 
Νείλου. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

  

ΗΜΕΡΑ 5 

 
ΗΜΕΡΑ 6 

 



Ασουάν 
 

Πλέοντας φτάνουμε στο Ασσουάν, το όριο της 
φαραωνικής Αιγύπτου και η πύλη της Νουβίας, του 
Κους όπως την ονόμαζαν. Το όνομα «Ασσουάν» είναι 
παραφθορά του ονόματος της Αιγυπτίας θεάς του 
τοκετού Σουενέτ, που συνδέθηκε με την αρχαία 
Ελληνίδα θεά Ειλειθυία και τη Ρωμαία Λουσίνα.Στο 
Ασσουάν θα δούμε το Παλαιό  Φράγμα που χτίστηκε 
από τους Βρετανούς το 1902 και το Ψηλό (Νέο) 
Φράγμα που ολοκληρώθηκε, με σοβιετική βοήθεια, 
το 1976. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον πτολεμαϊκό ναό 
του Όσιρη στο νησί Φίλαι. Ο πληθυντικός αριθμός του 
ονόματος αναφέρεται στο γεγονός ότι προ της 
κατασκευής του Ψηλού Φράγματος υπήρχαν δυο 
νησιά και το ένα, αυτό που έφερε τον ναό, 
κατεποντίσθη από την δημιουργηθείσα, τεχνητή 
λίμνη Νάσερ. Ο ναός μετεφέρθη, μερίμνη και εξόδοις 
της UNESCO στο νησί Ατζίλκια. Το  νησί Φίλαι 
εθεωρείτο ως ένας από τους τόπους της ταφής του 
Όσιρη, κατά συνέπεια ήταν άβατον και, κατά τον 
μύθο, τα πουλιά δεν πετούσαν από επάνω, ούτε 
ψάρια πλησίαζαν τις όχθες. Δεδομένου ότι ο ναός 
σταμάτησε να λειτουργεί επί Ιουστινιανού, διέφυγε 
σχετικώς το ιερό μένος των πρώτων χριστιανών, και 
διεσώθη σε καλή κατάσταση.  
Το απόγευμα θα επιβιβασθούμε σε φελούκες, 
χαρακτηριστικά τοπικά ιστιοφόρα, και θα 
περιπλεύσουμε την νήσο Ελεφαντίνη και την νήσο του 
Κίτσενερ. Στην Ελεφαντίνη υπάρχουν τα πρώτα 
ευρήματα ανθρωπίνης κατοικήσεως στην περιοχή 
xρονολογούμενα από την  Νεολιθική Εποχή καθώς και 
φαραωνικοί ναοί με κυριότερο αυτόν του 
Χνουμ.  Δείπνο και διανυκτέρευση εν πλω. 

 

Προαιρετική Εκδρομή στο Αμπού Σιμπέλ 
 
Μετάβαση οδικώς στο Αμπού Σιμπέλ, περίπου 300 χιλιόμετρα 
νοτιότερα από το Ασσουάν. Το Αμπού Σιμπέλ περιλαμβάνει 
δύο ναούς που κτίσθηκαν από τον Ραμσή ΙΙ, έναν για τον εαυτό 
του και έναν για τη σύζυγό του Νεφερτάρι. Οι ναοί δεν ήταν 
ανέκαθεν σε αυτήν την τοποθεσία. Με την κατασκευή του 
Ψηλού Φράγματος θα πλημμύριζαν και, έτσι, μεταφέρθηκαν 
από την UNESCO (1964-1968) και με παγκόσμια υλικοτεχνική 
βοήθεια, 65 μέτρα ψηλότερα και 200 μέτρα μακρύτερα από 
τον Νείλο. Οι ναοί κατασκευάσθηκαν εις ανάμνησιν της νίκης 
του Καντές, όπως μαρτυρούν οι εξαιρετικές τοιχογραφίες. Το 
θέαμα είναι καταπληκτικό, ιδίως την αυγή, διότι τα 
κολοσσιαία, ύψους 20 μέτρων, αγάλματα είναι σχεδόν 
αλώβητα. Στο Ασσουάν βρισκόταν ο πρώτος καταρράκτης, από 
τους έξι αρχαίους (και υπάρχοντες τέσσερις), σε όλο το μήκους 
των 6.695 χιλιομέτρων του ποταμού. Μετά την επίσκεψή μας, 
θα επιστρέψουμε στο Ασσουάν. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 

  

 

Αναχώρηση 
 

Αναχώρηση για το Κάιρο και επιβίβαση στην 
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 
 

ΗΜΕΡΑ 7 

 

ΗΜΕΡΑ 8 

 



ΧΑΡΤΗΣ 
 

 
 
 
 
 
Ξενοδοχεία : 
3 διανυκτερεύσεις στο Κάιρο. Διαμένουμε στο εξαιρετικό  Sofitel Gezirah Hotel 5* 

DLX.   

5 ήμερη κρουαζιέρα στο Νείλο σε κρουαζιερόπλοιο 5*  

 

Γεύματα:  
Ημιδιατροφή στο Κάιρο μέσα στο ξενοδοχείο και πλήρη διατροφή στην κρουαζιέρα  
 
 

Ιδιωτικές ξεναγήσεις:  
Ιδιωτικές ξεναγήσεις από αγγλόφωνα ξεναγό  και ιδιωτικές μεταφορές    
 
 

 Φόροι αεροπορικών και αεροδρομίων : 
 Περιλαμβάνονται  

 

Φιλοδωρήματα:  
Δεν περιλαμβάνονται: 25 € δίνονται τοπικά ( υποχρεωτικά στην Αίγυπτο ) 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταυτότητα ταξιδιού 
 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Έχει όμως 
ιδιωτικές μεταφορές και ξεναγήσεις από αγγλόφωνα ξεναγό, καθώς επίσης και 5ήμερη 
κρουαζιέρα στον Νείλο.   
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν 
την αναχώρηση σας.   

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους 
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια 
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 
. 
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