
Круїз по Нілу з відпочинком на морі 
8 днів – від 945 $ 
Київ - Марса-Алам - Круїз по Нілу (Луксор - Карнак - Долина царів - Хатшепсут - Едфу - Ком-Омбо - Асуан - Абу-
Сімбел) - Марса-Алам - Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ - Марса-Алам - Київ  
Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт (тільки за наявності 
негативного ПЛР-теста, зробленого в Україні); 
Розміщення в обраному готелі (4 ночі) 5* АI; 
Круїз по Нілу (3 ночі) з екскурсіями за програмою, розміщення 5*, 
харчування FB; 
Медстраховка(Для туристів старше 60 років - доплата за тарифом) 

У вартість не входить 
Віза (по прильоту) до квітня 2021- безкоштовно; 
Додаткова екскурсія Абу-Сімбел; 
Доплата за одномісне розміщення; 
Доплата за ALL Inclusive в круїзі, підвищення класу кают; АI - 
115 долл/ос; Upper deck cabin - доплата 20 дол/ос, Suite - 
доплата 75 дол/ос; 
Чайові в круїзі (рекомендована сума 30 долл/особа). 

 
Польотні дані: 

13.02 - 27.03 PS7161/2261 KBP09:05 - RMF13:15 // PS7162/2262 RMF14:45 - KBP19:05 

03.04 - 15.05 PS7161/2261 KBP09:00 - RMF12:10 // PS7162/2262 RMF13:40 - KBP19:00 

22.05 - 12.06 PS7161/2261 KBP08:35 - RMF11:45 // PS7162/2262 RMF13:15 - KBP18:35 

Додатковий рейс 13.03.2021 - 27.03.2021: PS 7163 KBP10:05 - RMF14:15 // PS7164 RMF15:45 - KBP20:05 

Додатковий рейс 03.04.2021: PS 7163 KBP08:50 - RMF12:00 // PS7164 RMF13:30 - KBP18:50 

Додатковий рейс 10.04.2021 - 24.04.2021: PS 7163 KBP11:30 - RMF14:40 // PS7164 RMF16:10 - KBP21:30 

Додатковий рейс 01.05.2021 - 15.05.2021: PS 7163 KBP08:50 - RMF12:00 // PS7164 RMF13:30 - KBP18:50 

 
День 1 Київ - Марса-Алам 
Виліт з Києва (аеропорт Бориспіль). Приліт в Марса-Алам. 
Посадка в комфортабельний автобус. Трансфер в готель (згідно вибору - Brayka Bay 5 * / Hilton Nubian 5 * / 
Three Corners Fayrouz 5 *). Поселення. Відпочинок. 
Детальніше інформацію про всі готелі / категорії номерів / наявність місць / ціни дивіться в нашому онлайн-
підборі турів. 
 
День 2 Марса-Алам 
Відпочинок на узбережжі Червоного моря. 
 
День 3 Марса-Алам - Луксор. Круїз по Нілу 
Ранній виїзд з готелю (близько 03:00-04:00). Автобусний трансфер з Марса-Алам в Луксор, прибуття близько 
10:30. Зі скарбів давнього міста дійшли до нас Карнакський і Луксорський храми, а в його околицях, на іншому 
березі Нілу, знаходиться Некрополь (Місто Мертвих), що включає Долину царів і Долину цариць з гробницями 
фараонів і поховальними храмами. Відвідування храму Карнак. 
Реєстрація на борту в круїзі по Нілу на лайнері MS Salacia Nile або аналогічному, обід. Відпочинок 2 год. 
Зверніть увагу: всі напої в круїзі оплачуються окремо, за дод.плату - рекомендуємо брати воду з собою. 
17:00 - відвідування храмів Луксора. Рекомендуємо замовити екскурсію містом на кінній кареті (за бажанням за 
дод.плату - 20 доларів США за особу). 
Повернення на борт. Вечеря та нічний круїз 5* на базі FB в Луксорі. 
 
День 4 Круїз по Нілу (Луксор - Едфу) 
Зранку, охочі можуть здійснити політ на повітряній кулі - Панорама Луксора на Східний та Західний берег - і 
побачити всі археологічні пам’ятки Луксора з неба з неба (за бажанням за дод.плату 110 дол / дор.). 
Відвідування храму Хатшепсут - єдиної відомої в історії жінки-фараона. Долина Царів, де ви оглянете 
усипальниці фараонів і знатних вельмож. 
Повернення на круїзний корабель близько 14:00. Обід та вечеря в круїзі 5* під час плавання в Едфу (напої 
оплачуються окремо). Ніч в Едфу. 
 
День 5 Круїз по Нілу (Едфу - Ком-Омбо - Асуан) 
Відвідування храму бога Гора на Едфу. Обід під час плавання в Ком-Омбо (напої оплачуються окремо).  
Огляд храму Ком-Омбо. Храм Ком-Омбо, розташований прямо на березі Нілу між Едфу і Асуаном, унікальний 
тим, що є подвійним храмом, присвяченим відразу двом тріадам божеств. 
Повернення на корабель. Круїз до Асуана. Вечеря під час плавання та нічного круїзу 5* на базі FB в Асуані 
(напої оплачуються окремо). 
 
День 6 Круїз по Нілу (Асуан - Абу-Сімбел) - Марса-Алам 
Рано вранці (виїзд 04:30) охочі можуть вирушити на автобусну екскурсію в Абу-Сімбел (за бажанням - за 
додаткову плату 100 доларів США за дорослого). Повернення на корабель близько 13:30. Ви відвідаєте два 
найбільших і дуже символічних для Єгипту пам'ятника - храм Рамзеса II і його дружини Нефертарі. 
В Асуані відвідайте храм Ісіди на острові Філе. Після завершення будівництва Асуанської греблі стало 
зрозуміло, що цей унікальний пам'ятник історії може назавжди піти під воду, тому штучно підняли іншого 
острова і дбайливо, до останнього камінчика перенесли храмовий комплекс на нове місце. 

http://samo.feeria.ua/search_tour
http://samo.feeria.ua/search_tour
http://samo.feeria.ua/search_tour
https://feerie.com.ua/ua/node/1692


Обід у вартості, напої оплачуються окремо. 
Наприкінці круїзу радимо лишити чайові. Рекомендована сума - 30 доларів з особи. 
По завершенню екскурсійної програми - трансфер на автобусі в Марса-Алам. Повернення в готель. Вечеря, 
відпочинок. 
 
День 7 Марса-Алам 
Відпочинок на узбережжі Червоного моря. 
 
День 8 Марса-Алам - Київ 
Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт Марса-Алам. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Вартість туру залежить від обраного готелю і кількості осіб в групі: 
Група від 8 осіб: 
Дорослі від 945 з особи. / особа в двомісному номері; від 1145 дол. / особа в одному. номері 
Дитина 6-11,99 з 2-ма дорослими в номері - 499 дол. / особ. 
Група з 5-7 осіб: доплата 35 дол. / особ. нетто до вартості 
Група з 3-4 осіб: доплата 75 дол. / особ. нетто до вартості 
Група з 2 осіб: доплата 100 дол. / особ. нетто до вартості 
Ви можете заздалегідь вибрати каюту на круїзному лайнері: 
Upper deck cabin - доплата 20 дол./ос. 
Suite - доплата 75 дол./ос. 
Каюти стандартної і верхньої палуби: 
* Електронні дверні ключі встановлені у всіх каютах 
* Міні-бар 
* Сейфи в усіх каютах 
* Кондиціонер 
* Приватна вбиральня 
* Фен, перехідники для бритви 
* Кольоровий телевізор "15 супутникових систем" 
* Телефон прямого набору 
* Музична система 
* Внутрішня відеосистема 
* 19 м2 
Люкс: 
* Електронні дверні ключі встановлені у всіх каютах 
* Міні-бар 
* Сейфи в усіх каютах 
* Кондиціонер 
* Приватна вбиральня 
* Фен, перехідники для бритви 
* Кольоровий телевізор "15 супутникових систем" 
* 26-дюймовий ЖК-дисплей у всіх 4 люксах 
* Телефон прямого набору 
* Музична система 
* Внутрішня відеосистема 
* 38м2: 40м2 
 
Умови отримання безкоштовної візи на місяць: 
За рішенням єгипетського уряду, всі туристи - громадяни України, які прибувають чартерними рейсами в 
губернаторство Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан, звільнені від сплати візового збору з 1 
листопада 2020 р по 30 квітня 2021 року. 
Вимоги щодо обов'язкової наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години 
до прибуття в Єгипет, поки залишаються без змін. 
Разом з тим, існує можливість здачі такого тесту по прибуттю в ряд курортних міст. 
 
Розміщення під час круїзу: 
3 ночі проживання в 2-місній каюті 5* на основі триразового харчування (FB) на борту круїзного лайнера 
"Carnival 5 *" або аналогічного з Луксора в Асуан. 
Зверніть увагу: всі напої в круїзі оплачуються окремо, за додаткову плату - рекомендуємо брати воду з собою. 
Турпакет: Круїз по Нілу, Включно з  відвідуванням Карнакського храму, Луксорського храму, Долини царів, 
храму цариці Хатшепсут і двох колосів Мемнона в Луксорі, храму Едфу в Едфу, храму Ком-Омбо в Ком-Омбо, 
храму Філе в Асуані з професійним гідом. 


