Kingtravel - Agenție de turism
Timisoara: Matei Corvin nr.1 (Piata Unirii) Tel: 0356.450999, Fax: 0356.450999 Mobil: 0745.648509
Lugoj: V.V. Delamarina, nr. 4, Tel: 0256.336381, Fax: 0256.336381

Oferta 11/05/2021, elarly booking 1000 Euro + 200 lei
Pelerinaj în Egiptul creștin si Peninsula Sinai
Ziua 1 Plecare dimineata din Lugoj, Timisoara si Arad cu autocarul spre Aeroportul din Budapesta .
Zbor spre Cairo in cursul dupa-amiezii. Seara transfer la hotel si cina.
Ziua 2 Mic dejun. Vizita in Cairo incepe astazi cu zona creștină . Vom vedea locurile in care Sfânta
Familie s-a adapostit în timpul refugiului din Egipt: Biserica Fecioara Maria din El Zeitoun,
Biserica Sﬁntei Fecioare sau El Mo`Allaka (Biserica suspendată) , Biserica Sﬁnților Sergius
si Bacchus , Biserica Sf. Gheorghe undese aﬂa lanturile si mormantul , Biserica Fecioarei Maria
din Maadi, un alt loc unde a poposit Sf. Familie, Catedrala Sf Marcu unde se aﬂa moastele
sfantului , Apoi vom merge in zona ultracentrala a orasului pentru vizita la Muzeul Egiptean unde
pot ﬁ vazute colectiile de statui, artefacte si mumii din perioadele de glorie a Egiptului Faraonic. Cină
și Cazare la hotel în Cairo. Opțional, aprox. ora 21.00, plimbare pe Nil cu un vas de croazieră cu
program artistic speciﬁc egiptean. (2 ore, aprox. 40 eur.).

Ziua 3 Mic dejun . Incepem ziua cu o vizita la Marile Piramide si Sﬁnx. Plecare către Alexandria.
Vom face cate un popas in zona Wadi Natroun pentru vizitarea Manastirilor : Sf. Macarie
Egipteanul si Sf. Paisie cel Mare iar mai tarziu pe drumul spre El Alamein , Manastirea Sf.
Mina. Spre seara vom face o plimbare in zona centrala a orasului, pe promenada lunga si plina de

istorie a orasului . Cină și cazare in Alexandria.

Ziua 4 Mic dejun. Vedem astazi Catedrala Sf. Marcu de unde moastele sale au fost luate de catre
venetieni, Fortul Qaitbay care se aﬂa pe locul celebrului Far din Alexandria si unde se aﬂa azi
Muzeul de Marina . Continuam apoi cu Teatrul roman si Gradinile Montazah. Coloana lui
Pompei si Templul lui Serapis, Biblioteca Noua din Alexandria . Pornim spre Cairo. Cazare și cină.
Ziua 5 . Mic dejun. Ne indreptam către Mănăstirea Sf. Pavel Tebeul (sec. V- moaștele sf.
Pavel).Urmatoarea vizita va ﬁ la Mănăstirea Sf. Antonie cel Mare unde se aﬂa si mormântul
sfantului . Seara vom ajunge in Ain Sokhna. Cină și cazare.
Ziua 6 Mic dejun, deplasare către Peninsula Sinai, peste Canalul Suez. Vizitarea Mănăstirii Sf.
Ecaterina , considerata ce mai veche manastire din lume cu activitate monahala continua. Cină și
cazare în hotel la Sf Ecaterina. Opțional, urcare pe timpul noptii pe Muntele Sinai.

Ziua 7 Mic dejun. Deplasare către Peștera Sf. Ioan Scărarul unde s-a scris Scara. Plecare spre
Cairo . Vizita in zona inalta a orasului: Citadela lui Salahadin, Moscheia lui Muhammad Ali,
Moscheile Hassan si Riﬀai . Cina si cazare.
Ziua 8 Mic dejun. Transfer la aeroport. Sorire pe aeroportul din Budapesta si transfer spre Timisoara
Pret: 1000 Euro + 200 lei

Plecare : 11 MAI 2021

Pretul include:
8zile, 7 cazari cu mic dejun si
cina hotel 3-5*
Asistenta turistica / ghid local de
limba romana
Bilet avion si taxe aeroport, bagaj
cala
Transfer la aeroportul Budapesta
Test PCR covid inclus
transport cu autocar in Egipt
intrari la manastiri si la Piramide

Pretul nu include:
taxe intrari obiective turistice, muzee
asigurarea medicala + storno/covid (90- 120
lei)
excursiile optionale si alte cheltuieli
taxa viza intrare Egipt 25 Euro
bacsisul local 35 euro/ persoana

