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Aventură și mister pe tărâmul 
faraonilor - Circuit Egipt 

5 – 13 martie 2023 
 
Ziua 1 (duminică,  5 martie 2023): Oradea – București – Cairo (zbor) 
Întâlnire la ora 17.45 pe Aeroportul din Oradea pentru zbor Tarom RO628/RO101 
Oradea (19.45) - București(21.05; luni 0.45) – Cairo (luni 03.30). După sosire și 
formalitățile vamale și de obținere a vizei se face transferul la hotel. Cazare în Cairo la 
hotel 4*/5*  Novotel Airoport/ Le Passage Cairo Hotel/ Helnan Dreamland sau similar.  
 
Ziua 2 (luni, 6 martie 2023): Cairo 
După micul dejun bufet, începem călătoria în timp cu o oprire 
(opțională) la Muzeul Național al Civilizației Egiptene ce 
adăpostește comori ale Egiptului Antic, comorile lui 
Tutankhamon, mumii, bijuterii, statui și obiecte vechi de mii de 
ani. Ne vom lăsa apoi conduși către cele mai reprezentative 
simboluri ale Egiptului: Piramidele și Sfinxul. Piramida lui 
Keops, singura dintre cele 7 minuni ale lumii antice păstrată până azi, poate fi vizitată 
și în interior (opțional). Sesiune de fotografii cu piramide și cămile. La întoarcerea spre 
hotel vom opri, pentru a ne răsfăța simțurile, la un laborator de parfumuri și la un atelier 
de papirus. Cină și cazare la același hotel în Cairo. 
 

Ziua 3 (marți, 7 martie 2023): Cairo – Alexandria - Aswan 
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. 
Vizităm  Biblioteca Alexandriei, apoi Catacombele Kom El 
Shoqafa (una din cele 7 minuni ale Evului Mediu), Coloana 
Pompei, facem un tur de oraș pentru a 

vedea Citadela. Cu 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. 
Întoarcere la Cairo pentru a lua trenul de noapte spre Aswan. 
Cină și cazare pe tren (vagon de dormit cușetă de 2 persoane). 

 
Ziua 4 (miercuri, 8 martie 2023): Aswan - Luxor (Marele Baraj, Templul 
Philae) 
După micul dejun pe tren, facem un tur al Marelui Baraj din Aswan, apoi într-o plimbare 
cu bărci cu motor ajungem pe Insula Agilka la Templul Philae, dedicat zeiței Isis, 
construit pe locul în care a fost înmormântat Osiris. Vom fi transferați pe vasul de 
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croazieră pentru check-in și prânz, iar dupăamiaza o vom 
petrece în jurul Insulei Elephantine, îmbarcați pe o felucca – 
barcă tradițională egipteană. Prânz, cină și cazare pe vasul de 
croazieră 5*. 
 
Opțional: În cursul plimbării cu felucca se poate face o vizită în 
Nubian Village – un sat colorat, tradițional nubian. 

 

Ziua 5 (joi, 9 martie 2023): Aswan - Luxor (Kom-Ombo) 
Mic dejun, apoi navigăm, într-un decor ce îmbină peisajul 
deșertului cu siluetele misterioase ale templelor faraonilor, spre 
Kom-Ombo cu vizită la Templul lui Sobek, zeul-crocodil al 
fertilității, templu situat într-un cot al Nilului unde în vremuri 
străvechi crocodilii se odihneau la soare pe malul râului. 
Întoarcerea pe vasul de croazieră pentru a ne îndrepta spre 
Edfu. Prânz, cină și cazare pe vasul de croazieră. 
 
Opțional: În cursul dimineții se poate face o excursie la Templul din Abu Simbel. 
 

Ziua 6 (vineri, 10 martie 2023): Aswan - Luxor (Edfu, Templul Karnak) 
După micul dejun la bord, pornim cu trăsura trasă de cai să 
vedem Templul lui Horus, al doilrea cel mai important, după 
Karnak. Este și cel mai bine conservat templu, cel mai probabil 
fiindcă a fost îngropat aproape în totalitate în nisip în jur de 
2000 ani. Ne întoarcem pe vas pentru a naviga spre Esna, 
traversăm ecluza și ne îndreptăm spre Luxor. Dupăamiaza ne 
este rezervată vizitei la Templul Templelor, Karnak, al cărui 

nume antic Ipet-Isut înseamnă „cel mai sacru dintre locuri”. Templul, sau mai corect 
spus, complexul de temple a fost construit de-a lungul a peste 2.000 ani de generație 
după generație de faraoni. Magnifica Sala Hypostyle e una dintre cele mai 
impresionante lucrări arhitecturale din lume cu cele 134 de coloane dispuse în 16 șiruri 
ca o pădure de suluri de papirus inscripționate. Prânz, cină și cazare pe vasul de 
croazieră. 
 

Ziua 7 (sâmbătă, 11 martie 2023): Luxor - Cairo (Valea Regilor, Hatshesput) 
După micul dejun, vom ajunge  pe malul de vest al Nilului la 
cunoscuta și misterioasa Vale a Regilor – locul unde faraonii 
au ales să fie înmormântați după ce au renunțat la ideea de a-
și construi piramide imense drept monumente funerare. După 
vizita câtorva morminte adânc săpate în stînca deșertului, 
bogat decorate și pline de comori pentru viața de apoi a 
faraonilor, ne îndreptăm către Templul Reginei Hatshepsut – 
un monument frumos al domniei singurei femei-faraon,  ce iese din câmpia deșertică 
într-o serie de terase și se îmbină cu stâncile de calcar ce o înconjoară. Pe drumul de 
întoarcere ne oprim la faimoșii Coloși ai lui Memnon – 2 statui masive din piatră ale 
faraonului Amenhotep al III-lea. Vom fi transferați pentru îmbarcare pe trenul de noapte 
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spre Cairo. Cină și cazare pe tren (vagon de dormit cu compartimente pentru 2 
persoane). 
 
Opțional: zbor cu balonul cu aer cald la răsărit, pe valea Nilului 
 

Ziua 8 (duminică, 12 martie 2023): Cairo – Port Said – Cairo  
După micul dejun pe tren pornim cu autocarul spre Port Said. 

Rudyard Kipling, cel care a scris Cartea Junglei, spunea că 

”dacă îți dorești cu adevărat să găsești pe cineva pe care l-ai 

cunoscut și care călătorește, există două locuri pe glob în care 

tot ce ai de făcut e să aștepți, mai devreme sau mai târziu 

cunoștința ta va veni acolo: docurile Londrei și Port Said”.  Ne vom bucura o zi întreagă 

de atracțiile principale ale acestui oraș: intrarea pe canalul Suez din Marea Mediterană, 

dunele de sare, tur de oraș și prânz gustos cu fructe de mare, înainte de întoarcerea 

târzie la Cairo și transfer la aeroport. 

 
Ziua 9 (luni, 13 martie 2023): Cairo – Satu Mare 
Dimineața devreme ne îmbarcăm pe cursa Tarom (RO102, RO 637) pentru zborul spre 

casă. Cairo (4.30) – București (7.20; 17.00) – Satu Mare (18.25). În București, bem o 

cafea pe Calea Victoriei sau facem o plimbare prin Cismigiu? 

 
Tarif: 1250 Euro early booking - pentru înscrieri (cu avans 500 Euro) 
până în 30 decembrie 2022 (în limita locurilor disponibile). 1299 Euro 
– pentru înscrieri după 1 ianuarie 2023. Supliment de single: 375 Euro.  
 
Avans minim: 500 Euro la înscriere; diferența până în 31 ianuarie  
2023.      
 

Servicii incluse:  
• Bilete de avion Oradea – Cairo și Cairo – Satu Mare cu bagaj de cală 20kg și 

bagaj de mână 8 kg; 

• 2 nopți de cazare cu demipensiune bufet la hotel de 4-5* în Cairo, conform 
program; 

• 2 nopți de cazare cu demipensiune în cușetă de 2 persoane în tren de noapte 
pentru străini (VIP) pe ruta Cairo – Aswan și Luxor – Cairo; 

• 3 nopți de cazare cu pensiune completă (3 mese) pe vas de croazieră 5* 
(clasificare a Ministerului de Turism din Egipt) pe ruta Aswan – Luxor; 

• transport pe teritoriul Egiptului conform program cu autocar, tren de noapte VIP, 
vas de croazieră, barcă cu motor și barcă tradițională felucca; 

• însoțitor de grup român și ghid egiptean vorbitor de limba româna sau engleză 
(în acest caz se asigură traducerea în limba română), căști pentru ghidaj; 

• vizitele în orașe, la temple și intrările la obiectivele turistice menționate în 
program; 
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• Apă în zilele în care se circulă cu autocar. 

 
Servicii neincluse (prețuri informative):  

• asigurarea medicală limită 50000 Euro (65 lei sub 70 ani; 187 lei peste 70 ani) sau 
pachet Storno rambursare pachet integral și limită asigurare medicală 50000 Euro (165 
lei sub 70 ani; 287 lei peste 70 ani); opțiunea pentru asigurarea STORNO se manifestă 
la înscriere.  

• intrările la obiectivele turistice opționale, de exemplu:  
o Muzeul Național al Civilizației Egiptene – 10 Euro; 
o Nubian Village (satul nubian) – 15 Euro; 
o zbor cu balonul pe Nil în Luxor – 100 Euro; 

• taxă viză Egipt: aprox. 25 USD/ persoană, care se plăteşte individual la sosire; 

• alte servicii suplimentare decât cele menţionate, cheltuieli personale, băuturi în cadrul 
meselor  

• bacşişuri: 40 euro/persoană pentru ghizi, şoferi, mai puţin pt. bagajişti (se vor achita 
conducătorului de grup la sosire în Egipt); bacşişurile nu se referă şi la excursiile 
opţionale; excursiile opţionale care se pot realiza cu un număr minim de participanţi, 
precizat de partenerii externi, tarifele acestora fiind informative;  

 

Observații:  

• dacă grupul dorește, se poate organiza transferul la aeroportul Oradea; 

• ordinea vizitării obiectivelor turistice poate fi schimbată dacă situația o cere; dacă unul 

dintre obiective nu poate fi vizitat din motive obiective va fi înlocuit cu altul de importanță 

similară; 

• taxele de aeroport incluse în tarif sunt cele valabile la data lansării programului. În 

situația majorării de către compania aeriană a acestor taxe până la data emiterii 

biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile înainte de plecare), agenția își rezervă 

dreptul de a modifica tariful excursiei conform cu noile valori ale acestor taxe. 

• agenția acordă suport, dar nu se obligă să găsească partaj pentru persoanele care 

călătoresc singure; 

• pentru intrarea pe teritoriul Egiptului este nevoie de pașaport simplu valabil minim 6 

luni după întoarcerea planificată în țară; 

• în acest moment nu sunt restricții de intrare în Egipt; agenția nu este răspunzătoare 

dacă autoritățile egiptene refuză intrarea unui/ unor participanți; 

• plata avansului reprezintă acceptarea de către turist a programului și a condițiilor 

acestuia. 

 

Penalizări în caz de renunțare, din alt motiv decât unul acoperit de 
asigurarea Storno: 

• 100% din sumele achitate; 

• fără penalizare dacă se găsește înlocuitor, fără a schimba structura camerei la cazare, 
până în 15 februarie. După emiterea biletelor de avion și tren, schimbarea numelui este 
posibilă doar cu plata taxelor impuse de companiile de transport.  


