
Караван історії: екскурсійний Єгипет + відпочинок на морі (Каїр - Марса-

Алам) 03.03.2021 
11 днів - 1899$/особа або 18 днів - 2198$/особа 
 
Київ  - Каїр - Мемфіс - піраміди Дахшур - піраміди Саккара - Александрія - Каїр - Круїз по Нілу 
(Луксор - Карнак -  Хатшепсут - Долина царів - Едфу - Ком-Омбо - Абу-Сімбел - Асуан) - Марса-
Алам – Київ 
 
У вартість входить Міжнародний авіапереліт Київ-Каїр, Марса-Алам - Київ; Внутрішній переліт (Каїр - Луксор); Проживання 

в готелях Марса Алам (7 ночей отель Brayka Bay 5*, standard room), Луксор (1 ніч), Каїр (4 ночі); Харчування - Марса-

Алам(AL), сніданки - обіди в Каїрі, Александрії, напої впродовж маршрута (вода, соки, кола); Круїз по Нілу 4 ночі (харчування 

- FB); Екскурсії та вхідні квитки за програмою у супроводі гіда; Медична страховка; Інтернет під час екскурсійної програми. 

 

У вартість не входить Доплата за одномісне розміщення (11 днів/10 ночей - 250 дол. 18 днів/17 ночей (з відпочинком на 

морі) - 450 дол.); Факультативні екскурсії в Марса-Алам; Доплата за підвищення категорії в готелі Brayka Bay 5* (Superior - 

45 дол./чел. Beach front - 90 дол./чел.);  Доплата за ALL Inclusive в круїзі, підвищення класу кают; Особисті витрати; Чайові в 

круїзі; Інші витрати не зазнечені в програмі. 

 

День 1, 03.03  Київ – Каїр 

Вечірній приліт в Каїр, трансфер в готель Каїра, ніч в готелі. 

Польотні дані: 
Київ - Каїр PS 397 20:00-23:20 
Марса-Алам - Київ PS 7164 15:45-20:05 
 

День 2, 04.03 Каїр 
Оглядова екскурсія по Каїру (вхідні квитки у вартості туру). Відвідини Єгипетського музею. Огляд 
Пірамід. Обід. Поселення у готель. Огляд величного комплексу давньоєгипетських пірамід-
гробниць на плато Гіза в передмісті Каїра. Ми оглянемо всі ці пам’ятки, які є найбільш впізнаваними 
і надзвичайно цінними не лише в Єгипті , а і у всьому світі. Ніч в готелі Каїра. 
 
День 3, 05.03 Каїр (Мемфіс - піраміди Дахшур - піраміди Саккара) 
Сніданок у готелі. Екскурсія в Мемфіс. Огляд прекрасно збережених пірамід Дахшур. Переїзд в 
Саккару Огляд гігантської статуї фараона Рамзеса ІІ та ступінчастої піраміди Джосера. Ніч в готелі 
Каїра. 
 

День 4, 06.03 Каїр - Александрія 

Екскурсія в Александрію + рибний обід (екскурсія і обід у вартості туру). Огляд головних пам’яток 
міста : цитадель Кайтбея, палац Мунтаза, Нова споруда Александрійської бібліотеки, римський 
театр, християнська церква Св.Георгія, Центр мистецтва, Оперний театр. Повернення у Каїр. Ніч у 
готелі. 
 

День 5, 07.03 Каїр - Луксор 

Сніданок в готелі. 
Екскурсія по Каїру з оглядом головних пам’яток: цитадель, мечеті, коптські християнські храми, 
пішохідна вулиця Аль Муіз, квартали 19 століття, традиційні базари тощо. Обід у одному із 
місцевих ресторанів. Переліт в Луксор, трансфер в готель Луксора, ніч в готелі. 
 
День 6, 08.03 Круїз по Нілу (Луксор - Карнак ) 

Екскурсія по Луксору. Огляд храмів Луксора. Відвідування Карнакського храму. 
Огляд Алеї Сфінксів та Луксорського храму, який спорудили  в епоху найвищого розквіту Давнього 
Єгипту (3500 років тому). (вхідний квиток у вартості туру). Ніч на кораблі. 
 
День 7, 09.03 Круїз по Нілу (Луксор - Хатшепсут - Долина царів) 

Відвідування храму Хатшепсут. Відвідини знаменитої Долини Царів, з оглядом  усипальниць 
фараонів і знатних вельмож. Повернення на корабель. Ніч на кораблі. 
 
День 8, 10.03 Круїз по Нілу (Едфу - Ком-Омбо) 

Відвідування храму бога Гора в Едфу. Повернення на круїзний корабель. Обід на кораблі під час 
переїзду в Ком-Омбо.  Відвідування храму Ком-Омбо. Повернення на корабель. Ніч на кораблі. 
 
 



 
День 9, 11.03  Круїз по Нілу (Абу-Сімбел) 

Виїзд на екскурсію в Абу-Сімбел (екскурсія та вхідні квитки у вартості туру). Повернення на 
корабель. Ніч на кораблі. 
 
День 10, 12.03  Круїз по Нілу (Асуан) - Марса-Алам 

Екскурсія в храм Ісіди на острові Філе. Огляд Асуанської греблі. Повернення на корабель , вечеря, 
нічний круїз 5 * (класу Люкс) на базі триразового харчування. Трансфер з Асуана в Марса-Алам в 
готель Brayka Bay 5*.  Поселення. Відпочинок. 
 
День 11, 13.03 Марса-Алам 

Закінчення екскурсійної програми. Трансфер в аеропорт Марса-Алам. Виліт до Києва PS 7164 
15:45-20:05. За бажанням ви можете продовжити відпочинок на узбережжі Червоного моря в готелі 
Brayka Bay. 
 
День 12-17, 14.03-19.03 Марса-Алам 

Відпочинок на узбережжі Червоного моря. Можливі варіанти факультативних екскурсій. 
 
День 18, 20.03 Марса-Алам – Київ 

Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт Марса-Алам. Виліт до Києва PS 7164 15:45-20:05. 
 
 
Додаткова інформація 
Умови отримання безкоштовної візи на місяць: 
За рішенням єгипетського уряду, усі туристи-громадяни України, які прибуватимуть чартерними 
рейсами до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор та Асуан, будуть звільнені від 
сплати візового збору з 01 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року. 
Вимоги щодо обов’язкової наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж 
за 72 години до прибуття до Єгипту, наразі залишаються без змін.  
Разом з тим, існує можливість здачі такого тесту по прибуттю до низки курортних міст. 
 
Факультативні екскурсії з Марса-Алам: 

ПН-ВТ-СР 
АБУ ДАБАБ ЧЕРЕПАШКИ - Тільки для туристів Brayka Bay! - екскурсія в першій 
половині дня, 3 год. (10 $) 

ПН ЕЛЬ-КУСЕЙР - екскурсія в 2-й половині дня (45€ / 22€) 

ПН / ЧТ СУПЕР САФАРІ -  з пополудні до 21:00 (50€ / 25€) 

ПН-ВТ-СР-
ЧТ 

Мото-сафарі - до 18:00 (Тільки для дорослих; 50€ - за двох, 40€ - інд.) 

Щодня SEASCOPE / MEGA NEFERTARI - круїз на півдня з Порт-Галіб (60€/30€ - 70€/30€) 

СР / ЧТ 
ОСТРОВИ ХАМАТА - дайвінг з черепахами. Екскурсія на цілий день, повернення після 
18.00 (65€ / 35€) 

ПН / ПТ 
МАРСА МУБАРАК - дюгонь. Екскурсія на цілий день з Порт-Галіба, повернення після 
17:00 (60€ / 30€) 

ПТ 
Satayeh - «Будинок дельфінів» (попереднє замовлення до ВТ). Екскурсія на цілий день 
(70€ / 35€) 

Зверніть увагу: 
- діти 0-2.99 років - безкоштовно, 3-12 років - 50%; 
- з собою мати захист від сонця, вітру, а також воду для пиття. Для водних екскурсій - речі для 
купання, рушники; 
- рекомендується мати із собою єгипетські фунти для санітарних зупинок під час екскурсій (Луксор, 
Асуан); 
- чайові водієві - $1. 
Документи для екскурсій: 
Луксор, Асуан, Марса Мубарак, острови Хамата - копія паспорту 
Асуан + Абу-Сімбел - оригінал паспорту 

 

https://feerie.com.ua/ua/hotels/1588
https://feerie.com.ua/ua/hotels/1588
https://feerie.com.ua/ua/tours/1591#vh
https://feerie.com.ua/ua/country/ukraine
https://feerie.com.ua/ua/country/egypt
https://feerie.com.ua/ua/node/1754
https://feerie.com.ua/ua/node/1625
https://feerie.com.ua/ua/node/1627
https://feerie.com.ua/ua/node/1628
https://feerie.com.ua/ua/node/1629
https://feerie.com.ua/ua/node/1631
https://feerie.com.ua/ua/node/1632
https://feerie.com.ua/ua/node/1634

