ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI!!!
SKARBY FARAONÓW
Rejs po Nilu - Dolina Królów - Marsa Alam
termin: 1 tydzień w XI – XII’2021
cena: ok. 2.230 PLN / os + ok. 225 USD
wylot z Poznania, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic
Możliwość przedłużenia pobytu o dodatkowy tydzień w wybranym hotelu
Cena zawiera:
✓ 4 noclegi na statku 5*: 2-os. klimatyzowane kabiny zewnętrzne
(możliwość 1 dostawki),
✓ 3 noclegi w hotelu ***/**** w Marsa Alam,
✓ wyżywienie na statku: śniadania, obiady, kolacje (obiady i
kolacje bez napojów)
✓ wyżywienie w hotelu Marsa Alam: all inclusive,
✓ przeloty: wybrany port lotniczy <-> Marsa Alam
✓ przejazdy autokarem lub busem
✓ wstępy, przewodnicy, audio guide
✓ opieka miejscowego pilota
i kierowników grupy Lucyny i Ryszarda Kotla
✓ ubezpieczenie ITAKA COMPLEX PLUS z COVID: KL 50.000 EUR, NNW 40.000 PLN, COVID -19
Cena nie zawiera:
✓ przejazdów: miejsce zamieszkania w Polsce <-> wybrane lotnisko
✓ dopłaty do pok. 1os i kabiny 1os
✓ wycieczek fakultatywnych (dla chętnych): „Światło i dźwięk” w Karnaku, przejazd dorożkami po centrum
Luksoru, wycieczka do Abu Simbel

My, tzn. Lucyna i Ryszard (Maciek) Kotla też jedziemy!!!
Zapraszamy na wspólny urlop!!!
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 608 122 492, 501 357 034, biuro@kotlatravel.pl

PROGRAM:
1. dzień. Wylot z wybranego lotniska: Poznań, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Katowice. Bezpośredni przelot do
MARSA ALAM. Zakwaterowanie w hotelu w formule all inclusive, nocleg.
2. dzień. Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Obiad. Kolacja, nocleg.
3. dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asuanu.
Zakwaterowanie na statku. Obiad na statku.
Zwiedzanie ASUANU: Tama Asuańska - uważana za jeden z cudów techniki XX w. Przejazd obok
niedokończonego obelisku, znajdującego się w kamieniołomie granitu. Ten olbrzymi obelisk miałby po
ukończeniu wagę 1200 t i wysokość 41 m.
Zwiedzanie wpisanej na listę UNESCO świątyni bogini Izydy na wyspie FILE, która została przeniesiona na nowe
miejsce po wybudowaniu tamy. Do świątyni prowadzi wejście między 18-metrowymi pylonami zdobionymi
pięknymi reliefami. Rejs feluką na WYSPĘ LORDA KITCHENERA z pięknym ogrodem botanicznym. Kolacja,
nocleg na statku.

4. dzień. Śniadanie. Dla osób chętnych (za dodatkową opłatą na miejscu) wycieczka fakultatywna do ABU
SIMBEL, dwóch świątyń skalnych wzniesionych na rozkaz faraona Ramzesa II w XIII w. p.n.e., z olbrzymi
pomnikami władcy, które pokazywały przybyszom z Nubii potęgę Egiptu.
Zwiedzanie KOM OMBO: świątynia poświęcona Sobkowi - bogowi płodności o głowie krokodyla i Haroerisowi "Dobremu Lekarzowi" o głowie sokoła.
Obiad na statku.
Rejs do EDFU, które leżało na szlaku handlowym prowadzącym przez Pustynię Arabską do Morza Czerwonego.
Zwiedzanie świątyni boga Horusa - należy do najlepiej zachowanych świątyń egipskich. Prowadziła tu prace
polsko-francuska ekspedycja pod kierownictwem prof. Michałowskiego.
Powrót na statek. Rejs w kierunku Luksoru. Kolacja, nocleg na statku.

5. dzień. Śniadanie. Zwiedzanie położonej na terenie Teb Zachodnich DOLINY KRÓLÓW - miejsca spoczynku
królów Egiptu, gdzie mieszczą się 64 wykute w skale kompleksy grobowe, w tym grobowiec Tutenchamona.

Obiad na statku.
Zwiedzanie świątyni Hatszepsut, gdzie na szczególną uwagę zasługują reliefy przedstawiające sceny związane z
wierzeniami i życiem codziennym. Prace przy renowacji świątyni prowadziła grupa polskich archeologów.
Przejazd do 18-metrowych Kolosów Memnona, jedynej zachowanej części dawnej świątyni Amenhotepa III.
Kolacja, nocleg na statku.

6. dzień. Śniadanie. Zwiedzanie kompleksu świątyń w KARNAKU. Po południu fakultatywnie (za dodatkową
opłatą na miejscu): przejażdżka dorożkami po centrum Luksoru.
Obiad na statku.
Zwiedzanie LUKSORU - miasta w południowej części starożytnych Teb, na wschodnim brzegu Nilu. Zwiedzanie
Świątyni Luksorskiej wzniesionej na cześć Amenhotepa III. Pierwotnie świątynia była połączona ze świątynią
Amona w Karnaku długą aleją sfinksów.
Dla osób chętnych udział w pokazie "Światło i dźwięk" w Karnaku (za dodatkową opłatą na miejscu). Kolacja,
nocleg na statku.

7. dzień. Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót do Marsa Alam. Zakwaterowanie w hotelu w formule all inclusive.
Czas wolny, kolacja, nocleg.
8. dzień.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od godziny wylotu), transfer na lotnisko i

bezpośredni przelot do Polski.
Dla osób, które przedłużają pobyt o wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie i transfer do wybranego hotelu.

Możliwość przedłużenia pobytu o tydzień za dopłatą od ok. 1150 zł (zależnie od terminu i portu
wylotowego) w hotelu 4* lub 5* z wyżywieniem All Inclusive w Marsa Alam.
Świadczenia:
❖ 4 noclegi na statku 5* - 2-os. klimatyzowane kabiny zewnętrzne z łazienkami (możliwość 1 dostawki);
❖ 3 noclegi w hotelu***/**** w Marsa Alam;
❖

wyżywienie na statku: śniadania, obiady, kolacje (obiady i kolacje bez napojów);

❖ wyżywienie w hotelu w Marsa Alam: all inclusive;
❖ przeloty;
❖ przejazdy autokarem lub busem;
❖ ubezpieczenie ITAKA COMPLEX PLUS z COVID
Uwagi:
❖ obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalny przewodnik polskojęzyczny:
ok. 225 USD, dzieci do 12 lat: ok. 113 USD.
❖ napiwki: ok. 40 USD.
❖ wiza egipska płatna na lotnisku w Marsa Alam: zniesiona opłata wizowa dla Polaków
❖ obowiązkowy test PCR w jez. angielskim na obecność koronawirusa zrobiony w Polsce ważny 72 godz.
lub na lotnisku po przylocie: 30 USD
❖ opłaty fakultatywne (dla chętnych):
* Światło i dźwięk” w Karnaku: ok. 41 USD
* dorożki w Luksorze: ok. 30 USD
* wycieczka do Abu Simbel ok. 100 USD

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, Szczecin
tel. 608 122 492, 501 357 034, biuro@kotlatravel.pl

