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EGIPTUL ANTIC DE PAȘTE 
24 Aprilie – 1 Mai 2022 

Ziua 1 (Duminică, 24 aprilie 2022): Cluj Napoca - Cairo  

Întâlnire cu grupul la ora  19.30 pe aeroportul din Cluj Napoca pentru zborul de la ora 

21.35 al Turkish Airlines cu destinația Cairo cu escală la Istanbul, conform orarului de 

zbor al companiei. Sosire la Cairo în dimineața zilei de luni la ora 1.50. După 

încheierea formalităților vamale, se face transferul la hotel. Cazare la hotel 

Movenpick Media City 5* sau similar. 

Ziua 2 (Luni, 25 aprilie 2022): Cairo- Giza - Cairo 

După micul dejun vom începe călătoria noastră în timp cu o 

vizită chiar în inima orașului la Muzeul de Egiptologie ce 

adăpostește comori ale Egiptului Antic, comorile lui 

Tutankhamon, bijuterii, statui și obiecte vechi de mii de ani. 

Ne vom lăsa apoi conduși către cele mai reprezentative simboluri ale Egiptului:  

Piramidele și Sfinxul. La întoarcerea spre hotel ne vom opri pentru a ne răsfăța 

simțurile, dar și pentru o primă sesiune de cumpărături de parfumuri și papirus. 

Cazare și cină la același hotel. 

 

Ziua 3 (Marți, 26 aprilie 2022): Cairo – Alexandria - Cairo 

Imediat după micul dejun vom porni spre orașul care poartă 

numele celui care l-a întemeiat în jurul anului 332 î.C, 

Alexandru cel Mare. Situată la 225 km de Cairo, cu o locație 

spectaculoasă, Alexandria ni se dezvăluie în tot farmecul ei. 

Catedrala și fortul Qaibey, Teatrul Roman, Coloana Pompei, 

bazarul, un decor care se schimbă la fiecare colț de stradă, cu 

clădiri impunătoare sau tarabe prăfuite ... al doilea oraș ca mărime al Egiptului, intrigă 

și fascinează deopotrivă. Cazare și cină la același hotel din Cairo. 

 

Ziua 4 (Miercuri, 27 aprilie 2022): Cairo - Hurghada 

Cu bagajele făcute, după micul dejun părăsim capitala Egiptului, 

dar nu inainte de a vedea câteva din bisericile orașului vechi: 

Biserica Suspendată construită peste o poartă a vechiului oraș 

roman, biserica Sf. Gheorghe – principala biserică coptă, sinagoga. 

În cursul dupăamiezei ne vom deplasa la Hurghada. Cazare și cină 
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la hotel Swiss Inn Resort and Beach 5* sau similar. 

 

Ziua 5 (Joi, 28 aprilie 2022): Hurghada - Luxor 

Parasim Hurghada devreme, cu mic dejun la pachet, spre 

Luxor pentru a păși pe urmele faraonilor egipteni la Templele 

Karnak și Luxor. În prima parte drumul traverseaza o zona 

deșertică-muntoasă, urmând ca pe masură ce ne apropiem 

de Luxor peisajul să se schimbe radical, dezvăluind culturi agricole rudimentar 

lucrate. Grandiosul complex al templelor din Karnak (10 temple) a fost dedicat zeului 

Amon-Ra. Toate monumentele de aici sunt pe o scară gigantică, reducând vizitatorii 

la proporții asemănătoare cu furnicile. Templul Luxor este o odă închinată feței 

schimbătoare a Egiptului de-a lungul secolelor. După cazare și cină în Luxor la 

Iberotel 4* sau similar, nu este nimic mai potrivit înainte de culcare decât o plimbare 

cu caleașca prin Luxorul luminat.  

Ziua 6 (Vineri, 29 aprilie 2022): Luxor - Valea 

Regilor - Hurghada 

Opțional: înainte de răsărit zbor cu balonul cu aer cald. 

După micul dejun ne vom îndrepta spre Valea Regilor, 

ascunsă între zăvoarele stâncoase, locul final de odihnă pentru regii dinastiei 18, 19 

și 20. În vale sunt 63 morminte, inclusiv celebrul băiat-rege Tutankhamon. Templul 

Reginei Hatshepsut este bogat împodobit cu statui, reliefuri și inscripții. Regina 

Hatshepsut, prima femeie faraon, a fost reprezentată cu atributele unui faraon 

masculin (barbă și șorț scurt) pentru a demonstra că posedă toată autoritatea unui 

rege. În cursul serii ajungem la Hurghada pentru cină și cazare la hotel Swiss Inn 

Resort and Beach  5* sau similar. 

 

Ziua 7 (Sâmbătă, 30 aprilie 2022): Hurghada 

Mic dejun și timp liber pentru baie și relaxare. Cazare și masă în regim All inclusive la 

același hotel Swiss Inn Resort and Beach 5* sau similar. 

Ziua 8 (Duminică, 1 mai 2022): Cairo – 

Budapesta 

După micul dejun timp liber pentru baie. La prânz pornim 

spre Cairo. Optional: în cursul serii croazieră pe Nil, apoi se 

face transferul la aeroport pentru zborul spre Budapesta de 
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la ora 2.45, în dimineața zilei de 2 mai,  conform orarului de zbor afișat de Turkish 

Airlines. 

Preț: 998 Euro pe persoană în camera dublă la grup minim 40 

persoane.  

Avans: 200 Euro la înscriere  

     500 Euro până în 15 februarie 2022 

     Diferența până în 15 martie 2022 

Supliment cameră single: 210 Euro 

Incluse în preț:  

• Bilet de avion Cluj Napoca – Cairo – Budapesta cu bagaj de cală de 23 kg, bagaj de 

mână și  taxele de aeroport incluse; Orarul de zbor este următorul: Cluj (21.35) – 

Istanbul (23.25/ 0.40) – Cairo (1.50) și Cairo (2.45) – Istanbul (6.10/ 7.10) – 

Budapesta (8.05). Orele sunt ore locale. Agenția de turism nu este răspunzătoare 

pentru modificarea orarelor de zbor.  

• Toate transferurile din Egipt și tururile din program cu autocar cu aer condiționat; 

• Biletele de intrare la obiectivele incluse în program; 

• Insotitor de grup român si ghid egiptolog vorbitor de limba română/engleză. Se 

asigură traducere, dacă e cazul; 

• cazare cu demipensiune (fără băuturi/ apă) 3 nopți la hotel Movenpick 5* sau similar 

în Cairo; 

• cazare cu All 3 nopti la hotel Pharaoh 5* în Hurghada; 

• cazare cu demipensiune (fără băuturi/ apă) 1 noapte la hotel Iberotel 5* în Luxor; 

• 1 flacon de apă/zi în zilele în care se face tur cu autocarul. 

Nu sunt incluse în preț:  

• Taxa de viză (25$ sau 25Euro); 

• Băuturile și mesele, altele decât cele specificate ca fiind incluse. Prânzul opțional 

este 10 Euro; 

• Pachet asigurări (storno și medicală): 100 lei pe persoană sub 65 ani; 140 lei pe 

persoană peste 65 ani; 

• Bacșiș obligatoriu (se plătește în Egipt) 5 - 6 Euro/zi/persoană; 

• Cheltuieli personale; 

• Transferul de la aeroportul din Budapesta (în funcție de dorința grupului, se poate 

organiza la prețul de 100 lei de persoană la grup de 40 de persoane); 

• Zbor cu balonul la Luxor: 100 Euro; 

• Croazieră de seară pe Nil în Cairo: 50 Euro; 
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• Testare Covid, dacă se cere (acum Egiptul nu cere testare pentru persoanele 

vaccinate cu schema completă). 

 Condiții de retragere – penalizare: 

• Penalizare 40% după data de 1 martie 2022;  

• penalizare 100% după data de 20 martie 2022;  

• se poate schimba numele (înlocui persoana) fără a afecta structura camerei, 

fără penalizare, până în data de 4 aprilie 2022, inclusiv.  

• Începând cu data de 5 aprilie 2022, nu mai este posibilă înlocuirea persoanei 

sau anularea călătoriei (decât în condițiile pachetului de asigurare Storno). 


