
Croazieră pe Nil și sejur Hurghada 
 8 zile, 7 nopți 
 1045 euro / persoană/ cazat în cameră dublă/triplă cu taxe incluse 
 Grup minim : 35 de persoane  
 Date de plecare: 20.04.2023, 05.10.2023, 12.10.2023 
 

 
Țară cu un trecut antic glorios pentru 

turiștii din întregul  mapamond, vitregită de o 
geografie nu foarte generoasă, cu excepţia 
Nilului, locul unde s-a născut istoria, Egiptul 
se dorește a fi descoperit într-o excursie 
intelectuală, parcurgând distanţa dintre 
Theba, astăzi Luxor, şi Memphis, astăzi 
Cairo. Descoperiți istoria civilizației antice 
egiptene și viața faraonilor egipteni! 

Itinerariu: 
Ziua 1/ Sibiu – Hurghada, cazare hotel 
Hurghada 
Ziua 2/ Mic dejun. Hurghada - Croazieră Nil. 
Giganticul baraj Aswan, Templul Philae, 
Obeliscul neterminat.  Cazare, prânz și cină 
pe vas de croazieră 
Ziua 3/ Mic dejun. Edfu - Templul Kom Ombo, 
Templul Edfu. Cazare, prânz și cină pe vas 
de croazieră 
Ziua 4/ Mic dejun. Templul din Luxor, Valea 
Regilor, Templul reginei Hatshepsut, 
Complexul Karnak. Cazare, prânz și cină pe 
vas de croazieră 
Ziua 5/ Mic dejun. Transfer spre Hurghada. 
Cazare și cină hotel Hurghada 
Ziua 6/ Mic dejun. Hurghada. Cazare, prânz 
și cină hotel Hurghada. 
Ziua 7/ Mic dejun. Hurghada. Cazare, prânz 
și cină hotel Hurghada. 
Ziua 8/ Mic dejun. Transfer aeroport - Sibiu 

   Explorațí Egiptul cu atracțiile sale unice și cu 
locurile istorice de neegalat!  

Orașul Luxor din sudul Egiptului este 
considerat unul dintre cele mai mari muzee 
deschise din lume, incluzând o treime din 
monumentele lumii de-a lungul istoriei. 

 
Valea Regilor este o locație uluitoare în care 

sunt îngropați 62 de faraoni, cripte păzite de 
Colosii lui Memnon, două statui gigantice 

     
Datorită designului și decorațiunilor sale, 
Templul lui Hatshepsut din Deir El-Bahri este 
unul dintre cele mai distinctive temple din tot 
Egiptul. A fost construit din calcar, nu din 
gresie, ca majoritatea celorlalte temple 
funerare din perioada Regatului Nou. 

Micul oraș Kom Ombo este situat pe partea 
de est a Nilului, la 45 de kilometri la nord de 
orașul Aswan și la aproximativ 800 de 
kilometri la sud de Cairo, capitala Egiptului. 

 
Pentru vizita în Egipt este necesar 
Pașaportul simplu sau pașaport temporar 
valabil minim 6 luni de la data vizitei! 

Servicii incluse: 
►bilet avion Sibiu – Hurghada – Sibiu: 
►4 nopti cazare Hurghada hotel 4* cu All 
inclusive; 
►3 nopți cazare, mic dejun, prânz, cină pe 
vas de croazieră 5*; 
►ghid de turism din partea agenției; 
►taxele de aeroport si combustibil (pot suferi 
modificări până la emiterea biletelor de 
avion); 
►bagaj de cală 20 kg, bagaj de mână 8 kg 

►Transferuri aeroport – hotel – aeroport în 
Hurghada și Hurghada – croazieră - 
Hurghada; 
►Croazieră pe Nil cu vas de croaziera 5* și 
intrările la obiectivele turistice  prevăzute în 
program; 

Servicii neincluse: 
►intrări la obiectivele turistice nemenționate 
în program / din exursii opționale; 
►asigurare storno si medicala; 
►taxa de viza pentru Egipt: 25 USD (viza se 
obține la sosire pe aeroportul din Hurghada); 
►bacșiș recomandat pentru șoferi și ghizi 
locali (este o practică uzuală în Egipt): 30 
USD/persoană; 
►excursii opționale și intrări la obiectivele 
turistice din opționale; 
►băuturi la mesele din program; 
►înfoliere bagaj la retur din Hurghada; 

►250 euro/persoană/ supliment single 
►410 euro/ copil între 2-5,99 ani 
►735 euro/ copil între 6-11,99 ani 

* La un grup mai mic de 35 de persoane, 
prețul se recalculează sau circuitul se 
reprogramează. 

MODALITĂŢI DE PLATĂ 
Notă: Rezervarea este fermă în momentul 
achitării unui avans de 30%.  
• 30% în momentul rezervării, când 
rezervarea se face cu cel puţin 60 de zile 
înainte de plecare, 70% cu 21 de zile înainte 
de plecare 
• 100% când rezervarea se face cu mai puţin 
de 21 de zile înainte de plecare. 
CONDIŢII DE ANULARE 
• De la momentul rezervării şi până cu 60 de 
zile înainte de momentul plecării – 30%; 
• De la 60 de zile şi până cu 21 de zile înainte 
de momentul plecării – 60%; 
• Cu mai puţin de 21 de zile înainte de 
plecare sau pentru neprezentare la program 
sau pentru neprezentare la plecare (no-
show); 100%. 
Nota: În situația în care moneda europeană 
EUR se va deprecia în raport cu moneda 
americană USD (curs 1 EUR mai mic de 0.98 
USD), tarifele se vor recalcula, cu 21 de zile 
înainte de plecare! 



   

ZIUA I: Sibiu- Hurghada 
Plecare din România pe ruta Sibiu – Hurghada. Întâlnire cu reprezentantul agenției de turism în Aeroportul Sibiu la ora 
16:000 pentru îmbarcare pe zborul HiSky cu destinația Hurghada. Sosire în Hurghada în jurul orei 21:50. Transfer la hotel și 
cazare Hotel Sunrise Aqua Joy 4* sau similar. 
 
ZIUA a II-a: Croazieră pe Nil - Giganticul baraj Aswan, Templul Philae, Obeliscul neterminat.  

După micul dejun la hotel, se va face transfer pe vasul de croaziera pe Nil. Formalități de cazare pe vasul de 5* și prânz. Vom vizita 
giganticul baraj din Aswan, obiectiv strategic în Egipt, o construcție făcută pentru a opri inundațiile cauzate de revărsarea Nilului. 
Vom descoperi Obeliscul neterminat, o carieră de granit din Aswan de 42 m lungime, construit de Hatshepsut, regina lui Thutmose al 
II-lea,  urmând exemplul Obeliscului din Lateran. În mod traditional, obeliscul este un monument înalt și zvelt, cu patru laturi care 
converg către o formă mini piramidală în partea de sus, iar din punct de vedere tehnic este un tip de arhitectură grecească. Se va vizita 
apoi Templul Philae dedicat zeiței Isis. Cazare, prânz și cină pe vas de croazieră Solaris 5* / Semiramis 5* sau similar. 
 
Ziua a III-a: . Croazieră pe Nil - Templul Kom Ombo și Templul Edfu 
După micul dejun, vom naviga către Kom Ombo unde vom vizita neobișnuitul templu dublu dedicat zeilor Sobek si Horus, o 
construcție atipică deoarece totul este simetric de-a lungul axei centrale. După prânz, vom vizita Edfu uriașul templu dedicat zeului 
Horus, unul dintre cele mai bine păstrate temple din Egipt. Cazare, prânz și cină pe vas de croazieră.  
 
Ziua a IV-a: Croazieră pe Nil - Templul din Luxor, Valea Regilor, Templul reginei Hatshepsut, Complexul Karnak  
Mic dejun Vom descoperi măreția Templului Luxor, cunoscut în timpul Regatului Nou ca Ipt-Rsyt, sau altarul sudic construit de 
arhitectul Amenhotep al III-lea, fiul lui Habu. Situat paralel cu râul Nil, de la nord la sud, având 190 m lungime și 55 m lățime,  a fost 

construit pe locul unui mic Templu al lui Amon, construit de marii regi ai dinastiei a XII-a. Valea Regilor este o locație uluitoare în 
care sunt îngropați 62 de faraoni, cripte păzite de de Colosii lui Memnon, două statui gigantice. Datorită designului și 
decorațiunilor sale, Templul lui Hatshepsut din Deir El-Bahri este unul dintre cele mai distinctive temple din tot Egiptul. A fost construit 
din calcar, nu din gresie, ca majoritatea celorlalte temple funerare din perioada Regatului Nou. După ce vom străbate colosalul 
bulevard de sfincși, vom continua să descoperim cel mai sacru loc, Templele din Karnak , cel mai mare complex de temple din lumea 
antică, Cazare, prânz și cină pe vas de croazieră. 

Notă! Programul Crozierei pe Nil poate suferi modificări în funcție de condițiile specifice de navigabilitate. 
 
Ziua a V-a: Hurghada 
După micul dejun pe vapor se va face transfer spre Hurghada. Sosire în Hurghada. Timp liber. Cazare și cină hotel Hurghada Hotel 
Sunrise Aqua Joy 4* sau similar. 
 
Ziua a VI-a: Hurghada - sejur la Marea Roșie  
Mic dejun. Cazare cu All Inclusive. Timp liber la dispozitie pentru plajă, cumpărături sau excursii opționale: Plimbare cu 
submarinul,·Jeep Safari în desert, Dolphin house. Cazare hotel Hurghada. 

 
Ziua a VII-a: Hurghada - sejur la Marea Roșie (Excursii opționale Cairo / Marile Piramide) 
Mic dejun. Cazare cu All Inclusive. Timp liber la dispozitie pentru plajă, cumpărături sau excursii opționale: Cairo / Marile Piramide.  
Excursie opțională la Marile Piramide și la Cairo (El Qahira), capitala Egiptului - cea mai mare aglomerare urbană de pe continentul 
african, cu peste 6 milioane de locuitori. Vizită la Muzeul de Antichități Egiptene, situat în Piața Tahrir, cel mai mare muzeu din lume, 
construit în 1825, adăpostește cea mai bogată colecție de artefacte din perioada faraonică, cea mai prețioasă comoară a muzeului fiind 
colecția faraonului Tutankhamon care cuprinde obiecte de cult, bjuterii, statui, sarcofagul în care a fost înmormântat faraonul. Ne vom 
îndrepta spre platoul Giza pentru a vizita Piramidele și Sfinxul (vizite exterioare) – binecunoscutele embleme ale Egiptului. Piramida 
lui Keops, cea mai mare dintre cele trei este singura minune a lumii antice care sfidează încă trecerea timpului, ea fiind de asemenea 
și cea mai mare piramidă construită vreodată! Protector al piramidelor, Sfinxul – creatura enigmatică cu trup de leu și chip de om 
cunoscut primilor arabi sub numele de Tatăl Groazei,  fiind cel mai vechi monument de sculptura din Egiptul Antic. Întoarcere la hotel 
Hurghada. Cazare și cină hotel Hurghada. 
 
Ziua a VIII-a: Hurghada - Sibiu 
Mic dejun. În jurul orei 10:30 transfer la aeroportul din Hurghada pentru îmbarcare pe zborul companiei HiSky cu destinatia 
Sibiu. Decolare la ora 14:30  și aterizare pe Aeroportul din Sibiu la ora 17:40. 
 


