
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Τουριστικά Γραφεία ΜΑΡΙΟΣ ΒΟΣΚΟΥ, Τηλ. 99665498

Η εγγραφή γίνεται με την προκαταβολή των €200 και το φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου,
το οποίο πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες.

Αναχωρήσεις: 5 Ιουνίου, 25 Σεπτεμβρίου, 23 Οκτωβρίου, 27 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ
ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ - ΦΑΡΑΝ - ΡΑΪΘΩ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΑΪΡΟ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΝΕΙΛΟ ΠΟΤΑΜΟ

1η Μέρα - Λάρνακα - Κάιρο - Ραϊθώ - Διώρυγα του 
Σουέζ - Σινά
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας στις 
11:30 το πρωί για Κάιρο. Άφιξη και επιβίβαση σε 
πολυτελές πούλμαν για το Όρος Σινά. Στον δρόμο 
μας θα περάσουμε από τη Διώρυγα του Σουέζ και 
ακολούθως θα επισκεφθούμε την πόλη Ραϊθώ, όπου 
βρίσκεται το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και 
το ιερό λείψανο του Οσίου Γρηγορίου. Δείπνο και 
Διανυκτέρευση.

2η Μέρα - Όρος Σινά - Αγία Αικατερίνη
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
της Αγίας Αικατερίνης. Προσκύνημα του ιερού 
της λειψάνου, όπου οι προσκυνητές θα πάρουν το 
δακτυλίδι για ευλογία, την άφλεκτο βάτο, θα δούμε 
το ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του 
6ου αιώνα, το πηγάδι του Ιοθόρ, το σκευοφυλάκιο και 
το οστεοφυλάκιο, τα οποία είναι ανεκτίμητης αξίας. 
Στη συνέχεια προαιρετικά το απόγευμα ή το βράδυ, 
όσοι θέλουν, θα ανεβούν στην Αγία Κορυφή όπου ο 
Μωυσής έλαβε τις 10 Εντολές. Οι υπόλοιποι στις 4:00 
το απόγευμα θα παρακολουθήσουν την ακολουθία 
του Εσπερινού στη Μονή ή όσοι θέλουν με συνοδεία 
Βεδουίνου, θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι των Αγίων 
Γαλακτίωνος και Επιστήμης και το κελί του Αγίου 
Παϊσίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Μέρα - Σινά - Φαράν - Κάιρο
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο Καθολικό 
της Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Στη συνέχεια 
πρόγευμα και επίσκεψη στη γυναικεία Μονή της 
Όασης Φαράν, όπου είναι αφιερωμένη στον Προφήτη 
Μωυσή και στους Αγίους Αναργύρους. Άφιξη στο 
Κάιρο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την πόλη με τα 
ελληνικά στοιχεία, την Αλεξάνδρεια. Επίσκεψη στο 
Ορθόδοξο Πατριαρχείο, στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Σάββα (όπου θα δούμε την κολώνα που αποκεφάλισαν 
την Αγία Αικατερίνη) και τον Καθεδρικό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος, γεύμα, ψώνια και θα μπορούμε να 
κάνουμε μια επίσκεψη στο σπίτι του Καβάφη και τη 
βιβλιοθήκη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα - Κάιρο - Άγιο Γεώργιο Ροτόντα - Αλ 
Χαλίλι
Πρόγευμα και αρχίζουμε την επίσκεψή μας από τον 
Άγιο Γεώργιο Ροτόντα, όπου θα δούμε τις λεπίδες, 
την κολώνα, την αλυσίδα που βασάνισαν τον Άγιο, 
τους τάφους των Πατριαρχών και θα επισκεφθούμε 
τον Ιερό Ναό και το σπήλαιο της φυγής της Παναγίας 
από τη Βηθλεέμ στην Αίγυπτο, την αποφυγή από 
τον Ηρώδη. Ακολουθεί ο Ναός του Αγίου Νικολάου, 
όπου θα επισκεφθούμε το μικρό παρεκκλήσιο του 
Αγίου Νεκταρίου, το δωμάτιό του με τα προσωπικά 
του αντικείμενα. Ακολουθεί επίσκεψη στο φημισμένο 
μουσείο του Καΐρου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο 
για βόλτα, για γεύμα και για ψώνια στην αγορά 
του Αλ Χαλίλι. Το βράδυ θα έχουμε δείπνο στο 
κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ποταμό με φολκλορικό 
πρόγραμμα.

6η Μέρα - Κάιρο - Πυραμίδες - Λάρνακα
Πρόγευμα και αρχίζουμε με πρώτη επίσκεψη σε 
ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου, τις πυραμίδες. 
Ακολουθεί η Σφίγγα, η Κίζα και στη συνέχεια θα 
έχουμε χρόνο σε εστιατόριο για γεύμα με θέα τον 
Νείλο. Επιστροφή στη Λάρνακα στις 17:50.
___________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
€675 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€795 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€599 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Κάιρο - 

Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων.
• 1 βαλίτσα 20 κιλά και μια χειραποσκευή 8 κιλά.
• 2 βράδια σε ξενοδοχείο στο Σινά με πρόγευμα και 

δείπνο.
• 3 βράδια σε ξενοδοχείο 4* στο Κάιρο με πρόγευμα 

και δείπνο.
• Κρουαζιέρα στον Νείλο ποταμό με δείπνο.
• Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές 

κλιματιζόμενο λεωφορείο.
• Ελληνόφωνο συνοδό / ξεναγό σε όλη τη διαδρομή.
• Φ.Π.Α.

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει:
• Βίζα Αιγύπτου.
• Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι είναι 

προαιρετικό.


