Egipt s križarjenjem po Nilu, 8 dni
Hoteli 4-5*, ladja 5*, polpenzion, razno
– obiščite neverjetni Kairo s tisoč obrazi
– doživite nubijski Asuan, Nil in toplo Rdeče morje
– vstopite v čas faraonov, piramid in mogočnih templjev

04.02.2023 do 11.02.2023
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Izjemno bogato in vsestransko polno turisti?no raziskovanje Egipta, v kombinaciji z udobnimi
hoteli in užitkom plovbe na udobni križarki na Nilu, kjer si po dnevnih raziskovanjih privoš?imo
sproš?eno življenje in zanimiv program.

Najprej se odpravimo ?ez rede?e morsko puš?avo v Luxor- starodavno prestolnico faraonov . .
Dolina Kraljev, Memnonovi kolosi in tempelj boginji Hatchepsut ter najve?ji kompleks templjev Karnak.
Ojoj! Vse skupaj zaokrožimo z bivanjem na križarki, ki ima svoj ?ar. Nato pa plovba proti Spodnjem
Egiptu – nubijski deželi do Asuana. Na poti pa sta še veli?astna templja Edfu ter Kom Ombo. Tu je
vožnja s feluko po Nilu in možnost jahanja kamele po puš?avi. Tu je nesmrtni Abu Simbel in tempelj na
oto?ku Naserjevega jezera – File, tu je ?arobni Asuan in ve?er na tradicionalni nubijski tržnici.

Poslovimo se od nubije ter preživimo no? na spalniku, ki je svojevrstno doživetje.

Sledi potepanje v okolici Kaira, a ne le turisti?no, saj nas zanimajo skrivnosti in kontrasti
neverjetnega mesta. Ogled veli?astnih piramid ter mogo?ne sfinge Popoldan pa se izgubimo v kairski
sedanjosti. Drugi dan v Kairu pa popelje nas skozi ve? obrazov tradicionalnega Kaira, da se uš?ipnete
v lice – je to še vedno na istem planetu?

Na koncu vstopimo v drug svet! Obmorska Hurgada z živopisnimi koralnimi grebeni Rde?ega morja
so nesporen vrhunec izjemne egip?anske dogodivš?ine.

1. dan LJUBLJANA – HURGADA - KAIRO. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v
tem primeru prevoz iz Ljubljane) proti Hurgadi. Po pristanku vožnja do Kaira. Prevoz v hotel
in nočitev. (letalo, H, V)
2. dan KAIRO – faraonski in pristni Kairo. . Zajtrk. V faraonske čase vstopimo pri

najstarejši (stopničasti) piramidi v Sakari, ki jo je okoli leta 2.700 pr.n.št. gradil čudodelnik
Imhotep. Sledi ogled velikih piramid v Gizi – največja je Keopsova (visoka 145 m), sledita ji
Kefrenova in Mikerinova. Spustimo se do dolinskega granitnega templja in skrivnostne
Sfinge. Ogledamo so nacionalni muzej. Postanemo v izdelovalnici papirusa. Sledi sprehod
po starem Kairu, kjer se je ustavil čas. Vstopamo v ulične scene, vse naokrog so ajubidske,
mamluške in fatimidske mošeje, ki še danes odzvanjajo bogastvo tistih časov. Popoldan se
vkrcamo na vlak proti Asuanu. Večerja na vlaku in nočitev. (H, ZV)
3. dan ASUAN. . Jutranji prihod v Asuan. Zajtrk. S feluko se popeljemo med asuanskimi
otoki proti jugu (kaj pa kopanje v Nilu?) … Otoček File. Sprehodimo se v zelenju botaničnega
vrta na Kitchenerjevem otoku in v zahodno puščavo! Enkratno doživetje in pogledi na
peščene sipine. Obisk nubijske vasi (doplačilo). Večerni sprehod po asuanskem bazarju
začimb in dišav. Večerja in Nubijski show. Nočitev. (ladja, ZKV)
4. dan ASUAN – izlet v ABU SIMBEL (doplačilo) – ASUANSKI JEZ. . Še v trdi temi
drvimo v puščavo … in kmalu smo pri “nesmrtnem” Ramzesu v Abu Simblu. Vrhunsko
doživetje! Na poti nazaj obiščemo Veliki asuanski jez. Postanemo v izdelovalnici parfumov.
Vkrcanje na ladjo in vožnja do Kom Omba. Ogled templja krokodiljega boga Sobeka.
Večerja in nočiotev. (ladja, ZKV)

5. dan KOM OMBO - EDFU - ESNA - LUXOR. . Zajtrk. Po zajtrku v Edfuju vožnja s
kočijami do najbolj ohranjenega Horovega templja iz grškega obdobja. Vrnitev na ladjo in
križarjenje. Kosilo. Vožnja v Luxor. večerja in nočitev. (ladja, ZKV)
6. dan ESNA - LUXOR - HURGADA. . Po zajtrku začnemo ogled v Dolini kraljev. Trkamo na
vrata posmrtnega življenja faraonov, potem jo čez greben mahnemo do templja faraonke
Hačepsut. Postanemo v izdelovalnici alabastra. Obiščemo veličastne Memnonove kolose.
Povratek na vzhodni breg in ogled največjega kompleksa templjev Karnak. Vožnja v
Hurgado. Večerja in nočitev (H, ZKV)
7. dan HURGADA - prosto. . Zajtrk. Prosto. Po želji izlet z ladjico na koralni greben (za
doplačilo). (H, ZV)
8. dan HURGADA – LJUBLJANA. . Zgodnji povratek na ljubljansko ali okoliško letališče (v
tem primeru transfer do Ljubljane). (letalo)
Pridržujemo si pravico do sprememb in prilagoditev potovanja v skladu z voznimi
redi letal in drugimi okoliščinami. Zaporedje ogledov se lahko spremeni.

Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1353 EUR

Obvezna doplačila
Egipčanski vizum - na letališču
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačila po želji
Avtobusni izlet v Abu Simbel ob prijavi
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljni kupe na vlaku-spalnik
Odstopnina (5,02 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 11 dni kritje S - posamično
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

Aktualna cena
1353 EUR

30,00 EUR
45,00 EUR
196,00 EUR

90,00 EUR
90,00 EUR
40,00 EUR
98,00 EUR
5,02 %
18,36 EUR

3,50 %
10,00 %
20,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: letalski prevoz, letališke in varnostne
pristojbine, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni letališče
Ljubljana, 2 nočitev v Kairu 4* na bazi polpenziona, 3 nočitve na ladji 5* s polnim penzionom,
spalnik iz Asuana v Kairo s polpenzionom**, 2 krat nočitev v Hurgadi hotelu 4*, prevoze in
oglede s klimatiziranim avtobusom, vstopnine po programu, vožnja s feluko po Nilu,
slovensko vodenje in lokalne vodnike, stroški priprave in organizacijo potovanja.
Doplačila po želji na kraju samem:– Nubijska vas s kamelami: 35 EUR
– Izlet z ladjico na koralni greben: 35 EUR
** V kolikor ste nastanjeni v sobi za tri osebe, je obvezno doplačilo za enoposteljni kupe.
*Opcijski izleti se izvedejo skladno s časom.
VIZUM: Slovenci potrebujemo egipčanski vizum. Dobimo ga na letališču v Egiptu. Za
doplačilo ob prijavi (30 EUR) vam ga uredi naš lokalni partner na letališču. Potrebujemo vsaj
še 6 mesecev veljaven potni list. ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20

PRIPRAVA POTOVANJA: 06.05.2022
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

