Share a trip - Hurghada
& Luxor, Egipt, 8 zile
Egipt

Descriere Share a trip - Hurghada & Luxor, Egipt, 8 zileEgipt
Itinerariu
Ziua 1: sosire in Luxor
La sosirea in Luxor vei fi transferat la hotel.Vei vizita Templele Luxor (1.400 i.e.n) si Karnak (3.200 i.e.n). Ambele au
fost construite pe locul vechiului oras antic Teba si reprezinta complexe de temple, altare, piloni, statui si basoreliefuri,
listate in patrimoniul mondial UNESCO din anul 1979.
Ziua 2: Luxor
Mic dejun inclus
Vei vizita Colosii lui Memnon, din celebra Vale a Regilor, locul unde timp de 500 de ani au fost ingropati faraonii si
nobilii Egiptului Antic. Valea contine 63 de morminte si camere mortuare insa nu toate sunt deschise publicului. Zona
constituie una dintre cele mai importante atractii turistice ale Egiptului, in special dupa descoperirea mormantului lui
Tutankamon. Este parte a patrimoniul mondial UNESCO inca din anul 1979.
Vei vizita alt templu important:Templul Hatshepsut. Situat pe malul vestic al Nilului, este una dintre cele mai
remarcabile capodopere arhitectonice din lume, insa, si mai remarcabila este femeia in cinstea careia a fost edificat.
Templul dezvaluie domnia extraordinara a primei femei-faraon a Egiptului Antic, Hatshepsut. Fiica cea mare a
faraonului Tutmes I, Hatshepsut s-a implicat pentru prima data in guvernarea Egiptului in perioada regentei după
moartea sotului ei Tutmes al II-lea. Cand fiul ei, Tutmes al III-lea, a ajuns la varsta majoratului, Hatshepsut este cea
care a adoptat titlul de faraon si a condus Egiptul mai bine de două decenii.
Ziua 3: Luxor - Hurghada
Mic dejun inclus
Cina inclusa
Vei debarca de pe vasul de croaziera si vei fi transferat catre statiunea Hurghada, unde te vei caza la hotel.
Ziua 4-6: HURGHADA
Mic dejun inclus
Cina inclusa
All inclusive
Vei petrece cateva zile pe insoritele plaje din Hurghada, bucurandu-te de atmosfera relaxanta. Programul este liber. In
Hurgada nu trebuie sa ratezi vizitarea muzeului si a acvariului, cu impresionantele colectii de flora si fauna din Marea
Rosie.
Pentru europeni, Hurghada este cunoscuta ca oras al petrecerilor. Se spune ca aici viata incepe o data cu caderea
noptii, in nenumaratele cluburi frecventate de turisti de toate varstele. Exista si resorturi cu plaje private care ofera
servicii all inclusive atat de diversificate incat turistii sunt rareori tentati sa parasesca resortul.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.05.2021 05:33)

Ziua 7: plecare din HURGHADA
Mic dejun inclus
Cina inclusa
All inclusive
Ti se va sigura transferul de la hotelul din Hurghada la aeroportul din Luxor.
Ziua 8: sosire in Bucuresti
Mic dejun inclus
Cina inclusa
All inclusive
Servicii
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Luxor - Bucuresti
Transfer aeroport - hotel Luxor
Vizita Templele Luxor & Karnak
Vizita Valea Regilor & Colosii Memnon
Vizita Templul Hatshepsut
Cazare 7 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

Servicii incluse
Bilet de avion pentru zbor international Bucuresti - Luxor - Bucuresti
Transfer aeroport - hotel Luxor
Vizita Templele Luxor & Karnak
Vizita Valea Regilor & Colosii Memnon
Vizita Templul Hatshepsut
Cazare 7 nopti la hotelurile mentionate in tipurile de camera indicate;
Mesele mentionate in oferta

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.05.2021 05:33)

