
Багатоликий Каїр + Александрія. Груповий екскурсійний тур 
8 днів – від 1157 доларів  
Київ - Каїр - Александрія - (Мемфіс - піраміди Дахшур і Саккара) - Київ 

 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Каїр-Київ; 
Трансфер у Каїрі а/п - готель - а/п; 
7 ночей у готелі  готелі Ramses Hilton 5* 1/2 DBL; 
Харчування – сніданки у готелі + 2 обіди; 
Екскурсії за програмою, вх. квитки; 
Супровід гіда. 

 

У вартість не входить 
Віза по прильоту в а/п Каїра; 25 доларів 
Страховка; 10 дол. до 60 років, 20 дол. після 60 років; 
Доплата за SNGL 185 дол; 
Доплата за номер з видом на Ніл- 145$ за 7 ночей за номер; 
Додаткові екскурсії; 
Особисті витрати, чайові. 

 
Польотна програма: а/к МАУ, прямий регулярний рейс 
PS 397 KBPCAI  19:15 21:40 
PS 398 CAIKBP  03:30 08:00 
 
Екскурсії, включені у вартість: 
Екскурсія на цілий день по Каїру з відвідуванням Єгипетського Національного музею і Пірамід, Сфінкса, базару 
Хан Ель Халілі (вхідні квитки і обід включені у вартість туру); 
Екскурсія на цілий день в Александрію + рибний обід (у вартості туру); 
Екскурсія на цілий день "Старий Каїр"; 
Екскурсія "Християнський Єгипет"; 
Екскурсія "Фата моргана мусульманського Каїра". 

Додатково рекомендуємо відправитися на: 
факультативну екскурсію в Мемфіс - столицю Стародавнього Єгипту в епоху Давнього царства; 
круїз по Нілу з вечерею і східним шоу (55 дол / чол); 
світломузичне шоу на фоні єгипетських пірамід (45 дол / чол). 

День 1,  Київ - Каїр 
Виліт з Києва до Каїра о 19:15, а/к МАУ, рейс PS397. Прибуття в Каїр о 21:40 (за розкладом). 
Зустріч в аеропорту, трансфер у готел Hilton Ramses in Cairo 5*, поселення, ніч у готелі. 

 
День 2, Каїр 
Сніданок у готелі.  
Екскурсія на цілий день по Каїру з відвідуванням Єгипетського Національного музею і Пірамід, Сфінкса (вхідні 
квитки і обід включені у вартість туру). Єгипетський музей - це скарбниця давньоєгипетської культури і предмет 
гордощів єгиптян. Він є найбільшим в світі сховищем предметів мистецтва Стародавнього Єгипту. Огляд комплексу 
давньоєгипетських пірамід-гробниць на плато Гіза в передмісті Каїра. Ніч у Каїрі. 
 
День 3, Александрія 
Сніданок. Екскурсія на цілий день в Александрію + рибний обід (у вартості туру). 
Огляд головних пам’яток міста: цитадель Кайтбея (Александрійські катакомби, Помпейська стела), палац 
та сади Мунтаза, Нова споруда Александрійської бібліотеки, християнська церква Св.Марка. 
Рибний обід в ресторанчику з видом на Середземне море. Повернення в Каїр. Ночівля. 

 
День 4, Каїр 
Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день "Старий Каїр" з обідом. 
Християнський Єгипет з древніми коптськими церквами. Цитадель Саладіна 12 століття, мармурова мечеть 
Мухаммеда Алі. Щоб повніше зануритися в місцеве життя єгипетської столиці, ми відвідаємо також базар Хан Ель 
Халілі. 

 
День 5 Каїр (Мемфіс - Дахшур - Саккара) 
Сніданок у готелі. Вільний день в Каїрі для огляду пам'яток, відвідування музеїв і шопінгу.  Радимо вирушити на 
факультативну екскурсію в Мемфіс - столицю Стародавнього Єгипту в епоху Давнього царства (за додаткову 
плату). Огляд прекрасно збережених пірамід Дахшур. Переїзд в Саккару - невеличке поселення, де міститься 
найдавніший  некрополь Мемфіса. Огляд гігантської статуї фараона Рамзеса ІІ та східчастої піраміди Джосера.  
Увечері за бажанням - круїз по Нілу з вечерею і східним шоу (55 дол. / ос.).Ніч у готелі в Каїрі. 

 
День 6, Каїр  
Сніданок у готелі.Огляд палацу барона Емпе́на. Екскурсія в Монастир Святого Сімеона Шевця. Екскурсія в 
музей Єгипетської цивілізації.А ввечері, за бажанням, світломузичне шоу на фоні єгипетських пірамід. Просто 
неба перед вами оживе вся історія Єгипту. (45 дол. / ос). Ніч у готелі в Каїрі. 

 
 



День 7, Каїр 
Сніданок у готелі. Екскурсія “Фата моргана мусульманського Каїру”. Відвідини Ісламського музею. Огляд мечеті-
медресе султана Хасана. Відвідини Мечеті Ібн-Тулуна. Екскурсія в палац Маніал. Повернення у готель, 
відпочинок. 

 
День 8, Каїр - Київ 
Сніданок у готелі. Відвідини знаменитого Коптського музею. Відвідини містечка Маттарія (околиця Каїру) для 
огляду однієї із найважливіших святинь християнського світу - дерева Марії. Пізній трансфер в а/п Каїра. Виліт з 
Каїру о 03:30 ранку. Прибуття до Києва о 08:00 (за розкладом). 

 
Додаткова інформація: 
Продовження: можливо додати ночі в готелях, додати екскурсії, продовжити маршрут з відвідуванням Луксора або 
відпочинком на узбережжі Середземного моря в Марса-Матрух. 
 
 


