(  8أيام –  7ليالي)
(القاهرة – كروز – القاهرة)
اليوم االول  :يوم االحد
استقبال من المطار الى الفندق ثم المبيت  .رحله اختياريه سهره عشاء
اليوم الثاني  :يوم االثنين
زيارة منطقة االهرامات الثالثة (خوفو-خفرع-منكاورع)وهى واحد من عجائب الدنيا السبع واهم
المناطق األثرية في مصر .
باإلضافة الى غذاء مصري ثم بعد ذلك التوجه لمحطه مصر الستقالل القطار الى اسوان  .مبيت
بالقطار
اليوم الثالث  :يوم الثالثاء
أفطار في القطار  .الوصول الي مدينة أسوان ثم التحرك لزيارة السد العالي  ،السد القد يم ،و معبد
فيله
مع الغذاء خالل الرحلة
مساءا العشاء مع عرض نوبي
االبحار الي كوم امبو والمبيت في كوم امبو
اليوم الرابع  :يوم االربعاء
بعد االفطار ،زيارة معبد كوم امبو ثم االبحار الي ادفو
زيارة معبد ادفو بالحنطور
ثم االبحار الي األقصر مرورا بهويس اسنا
الغذاء خالل الرحلة
مساءا ،العشاء وجالبية بارتي ثم المبيت في األقصر
اليوم الخامس  :يوم الخميس
بعد األفطار  ،زيارة البر الغربي والذي يشمل وادي الملوك  ،تمثالي ممنون ومعبد حتشبسوت
الغذاء ثم وقت لألنشطة الحرة
مساءا ،عشاء مع برنامج شرقي ثم المبيت في األقصر
اليوم السادس  :يوم الجمعه
بعد األفطار  ،المغادرة لزيارة البر الشرقي والذي يشمل معبد الكرنك
ومعبد األقصر
قبل السفر النهائي و التوجه الى محطه القطار للوصول الى القاهره  .مبيت بالقطار
اليوم السابع  :يوم السبت
افطار فى القطار ووصول القاهره ثم التحرك ل  .زيارة المتحف المصري وهو واحد من اشهر
المتاحف على مستوى العالم والذى يحتوى على عدد كبير من القطع األثرية القديمة ويوجد
بهذا المتحف اكبر واعظم كنز على مر العصور وهو كنوز الملك توت عنخ امون.

باإلضافة الى غذاء مصري ثم بعد ذلك العودة والمبيت بالفندق(.يمكن عمل اختياري سهرة
صوت وضوء ليال امام االهرامات)
اليوم الثامن  :يوم االحد
افطار بالفندق  .استراحه  .ثم التوجه الى المطار مساءا.
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البرنامج يشمل :
االقامه فى القاهره  2ليله باالفطار.
االقامه فى القطار  2ليله باالفطار -العشاء
االقامه فى النايل كروز  3ليالى افطار  /غداء  /عشاء.
المواصالت من المطار للفندق والعكس بالقاهره.
المواصالت من محطه للفندق والعكس فى اسوان واالقصر
يوميه فى القاهره ( اهرامات مع غداء ).
يوميه فى القاهره ( متحف مع غداء ).
يوميات كامله فى االقصر واسوان لمده  3ليالى .
دخوليات المزارات سواء بالقاهره او االقصر واسوان .
تذاكر قطار النوم ذهاب وعوده باالفطار والعشا
تذاكر الطيران الدوليه عمان  /القاهره  /عمان .
البرنامج ال يشمل :
اى طلبات خاصه للزباين سواء مأكوالت اضافيه او مشروبات اثناء الرحالت .
االسعار ساريه حتى قبل فتره راس السنه

