חורף  1028על הנילוס! טיול חברים מיוחד למצרים עם "שמש העמים"
28-11.1.1028

לבקשת רבים ובעקבות שני הטיולים המאד מוצלחים שקיימנו בחורף האחרון וטיול שלישי בחנוכה
הקרוב שלא נותר בו מקום פנוי ,החלטנו לצאת לטיול נוסף.
פעילות זו לא נעשית בחלל ריק אלא לאחר בדיקת שטח מדוקדקת שלי אישית לפני כן ווידוא שהחלה
לזרום תנועת תיירות נאה למצרים .כמו כן אני שומר על קשר רציף עם ידידיי במצרים .נראה שאנו
בחלון הזדמנויות נאה וכדאי לנצל זאת .מי יודע מה יילד יום?
המסלול יכלול את מרבית האתרים המהממים והחשובים במצרים עילית ובמצרים תחתית; ובנוסף קרוז
על הנילוס בספינה מפוארת מאד ( 4לילות) ,בין אסואן ללוקסור ו 4-טיסות פנימיות.
לאור פידבקים שקיבלנו ,החלטנו להמנע מרכבת הלילה שאמנם הוזילה את עלות הטיול .תחת זאת נטוס
מקהיר ללוקסור בהמשך להגעתנו מת"א .משם תתחיל האודיסיאה שלנו עד חזרתנו ארצה כעבור  8ימי
טיול ו 8-לילות.
ההרשמה וכרטיסי הטיסות הבינלאומיות באייר סיני (היחידים על הקו) באמצעות "מונה טורס".
הטיסות הפנימיות באג'יפט אייר ושירותי הקרקע באמצעות ידידי ד"ר קארים מינא בעלי החב' המצרית
Menes Travel
באופן כללי מדובר על יותר מחצי פנסיון ברמה יפה מאד .הטיול הוא בעונה הכי טובה.
המחיר  *$2100-1000תוספת ליחיד בחדר כ .$110-מינימום משתתפים  51ומכסימום .62
* המחיר הסופי יתפרסם רק עם ביצוע ההזמנות בפועל לאחר שיהיו מספיק ויזות למשתתפים ומספרם.

לפיכך ,חשוב שההרשמה תעשה בהקדם בכדי שנוכל להתחיל בהקדם בתהליך
הויזות כשיהיה קוורום מינימלי של נרשמים.
נדאג ,בבוא העת ,שייצא מחיר סופי הטוב ביותר האפשרי.
המחיר כולל:
 טיסות אייר סיני ת"א-קהיר-ת"א ,ואג'יפט אייר קהיר-לוקסור ,אסואן-אבו סימבל-אסואן,אסואן -קהיר בסך כולל של כ( $800-כולל מסים נכון להיום) .שתי החברות (אם ובת) הן
מונופוליסטיות במסלול שלנו וזה מתבטא במחיריהן;
 לילה בלוקסור במלון  4( Etapeכוכבים) במרכז טיילת הנילוס ,על בסיס חצי פנסיון;  4לילות בספינת קרוז מפוארת על הנילוס ( *1דה לוקס) ,על בסיס פנסיון מלא.הספינה תשמש עבורנו מלון צף ושט בלוקסור ,באסואן וביניהן;
  3לילות רצופים בלב קהיר בכיכר תחריר (הילטון רעמסס  *1כוכבים) על בסיס ;B/B -שייט פאלוקות (סירות מפרש נוביות מסורתיות) בין איי הנילוס באסואן וכן בסירת מנוע;

-

אוטובוס בימי הטיול (לפי הצורך) ולכל ההעברות ,כולל סירות לחציית הנילוס הלוך וחזור
בלוקסור;
דמי כניסות לפי התכנית (הם רבים ולא זולים .כ ,$570-נכון להיום);
מדריכים מקומיים באתרים (ע"פ החוק במצרים);
דמי טיפים (;)$71
הדרכה צמודה של שמואל שמש (.)$520

להתרשמות הנה רשימת הכניסות הכלולות:
קרנק ,מקדש לוקסור ,עמק קברי המלכים ,קבר תות אנח אמון ,קבר רעמסס  ,2דיר אל בחרי ,קברי
אצילים  -רמוסה ,סנפר ,דיר אל מדינה ,עמק קברי המלכות ,אדפו ,קומומבו ,פילה ,הגן הבוטני ,סכר
אסואן ,מחצבות גרניט קדומות ,אבו סימבל ,אתר הפירמידות בגיזה ,ספינת השמש ,סאקארה ,מצודת
קהיר ,מוזיאון קהיר ,חדר המומיות במוזיאון קהיר,
השארנו כאופציונליות את הכניסה לתוך פירמידת חופו –הפירמידה הגדולה ( 600לי"מ) מכיוון שמתן
ההיתר להכנס תלוי בקיום כרטיסים מפאת הגבלת כניסת מבקרים ביום וכן את הכניסה לקבר המלכה
נפרטרי בלווקסור שעולה כ.$20-
המחיר אינו כולל:
 ויזה כ 100-ש"ח כולל דמי טיפול ,נכון להיום .לדרכון זר רק  $61ומקבלים הויזה אוטומטית בכניסהלמצרים;
 להוציא ויזה לבד בשגרירות עולה רק  510ש"ח;  6כניסות בודדות חריגות שאינן כלולות (רק למי שירצה .ראה פירוט לעיל); כל יתר הכניסות ,והןרבות מאד ,ולא זולת ,כלולות;
 ביטוח בריאות חו"ל – חובה אישית של כל אחד לעשותו! בעלי תעודת עתונאי ,אונסקו ,מוזיאונים (דוגמת  ,)Icomמקבלים ,לעתים ,הנחה רצינית בכניסות.כל חסכון כזה ייזקף לזכותם .נא להראות לי בתחילת הטיול אם למישהו יש תעודה כזאת.
הרשמה :בתאום עם הנהלת "מונה טורס" אצל שמואל 014-8070326 ,06 -1238140
 urofra@bezeqint.netכל יום ובשעות גמישות ,לרבות סופ"ש .חשוב להירשם בדחיפות.
תנאי תשלום :יש לשלם ל"מונה טורס" $2000
היתרה תשולם במזומן בדולרים ,ישירות לסוכן המצרי בקהיר (יפורט בדף מידע לפני הטיול).
אפשר יהיה גם לשלם היתרה בכרטיס אשראי ל"מונה טורס".
בעלי דרכון זר ישלמו לויזה ישירות בכניסה למצרים ( $61נכון להיום).
כל המעוניין יקבל טופס והנחיות מדוייקות לבקשת הויזה.
הערות:
 כשבועיים טרם הטיול יופץ למשתתפים דף מידע מפורט ,המלצות והנחיות; במחירים כאשר כתוב "נכון להיום" ,אם יחול שינוי הוא יעדכן המחיר. -יתכנו שנויים בבצוע התכנית ובסדר ע"פ הנסיבות ,שקולי המדריך ולו"ז הספינה;

להוספת חברים לרשימת התפוצה או להסרה ,אנא מייל קצר
ראו נא בהמשך את תכנית הטיול בקיצור .בפועל היא עשירה ,מגוונת ומרתקת.

תכנית הטיול למצרים 58-62.6.6058
יום  2א'  -28.1.1028טיסת "אייר סיני" ב 56:00-ת"א  -קהיר .וטיסת המשך ללוקסור .סיור ערב
מיוחד במקדש לוקסור .לינה בלוקסור במלון אֶ טַ ּפ במרכז טיילת הנילוס ( *4פלוס) במיקום הטוב ביותר.

יום  1ב'  -21.1חצי יום סיור במכמני הגדה המערבית של לוקסור! עמק קברי המלכים ,עמק קברי
המלכות ,קברי אצילים ,פסלי ממנון ועוד (לא הכל באותו חצי יום...היתרה מחר במשך עוד חצי יום).
ארוחת צהריים ראשונה בספינה .אחה"צ סיור במתחם המרהיב של מקדשי קרנק וקצת זמן חופשי
ללוקסור ושווקיה .לינה בספינה.
יום  3ג'  - 10.1עד הצהריים המאוחרים השלמת סיורים בגדה המערבית של לוקסור .לאחר ארוחת
הצהריים תחילת ההפלגה על הנילוס .בערב מעבר בתא השוואת גבהים בסכר אסנה .עגינה לחניית לילה.
יום  4ד'  - 12.1בבוקר נסיעה בכרכרות סוסים לעיירה אדפו וביקור במקדש אדפו -המקדש המושלם
ביותר בהשתמרותו .הפלגה לקומומבו .ביקור ערב במקדש המיוחד על גדות הנילוס .המשך שיט לאסואן.
יום  0ה'  - 11.1בבוקר טיסה קצרה דרומה לאבו סימבל לסיור מפעים ובלתי נשכח שאין טעם
להרבות מלים אודותיו .אחרי הביקור טיסה חזרה לאסואן .אחה"צ ביקור במחצבה העתיקה של האובליסק
הבלתי גמור ובסכרי אסואן .שוטטות ערב בשוק באסואן .לינה רביעית ואחרונה בספינה.

יום  1ו'  - 13.1יום סיור באסואן .שיט בוקר מקסים בין איי הנילוס ,ביקור בגן הבוטני ובכפר נובי.
וסיור במקדש פילה הממוקם על אי באגם הקטן של הנילוס שבין שני סכרי הנילוס זה הגדול וזה הקטן.
לפנות ערב טיסה לקהיר .לינה בקהיר ובשני הלילות הבאים גם.
יום  7שבת  -14.1סיורים מחוץ לקהיר בסקרה (הפירמידה הראשונה בהיסטוריה ועוד מכמנים מלפני
 4600שנה ויותר) ובגיזה (הפירמידות הגדולות ,הספינקס ומוזיאון ספינת השמש .לינה בקהיר.

יום  8א'  - 10.1סיור מקיף בקהיר .המוזאון הארכיאולוגי המדהים ,מגדל קהיר (אופציונאלי ורק אם
יהיה זמן) ,העיר העתיקה ,המצודה ,מסגד מוחמד עלי ,שוק ח'אן אל חלילי ,מרכז העיר ועוד .לינה בקהיר.
יום  1ב'  - 11.1.28טיסת בוקר ( )00:00קהיר  -ת"א .מנסיון ,יהיה צורך בזמן לעכל ולהרגע.

הערה חשובה :יתכנו שינויים בבצוע התכנית ובסדר ע"פ הנסיבות ,שקולי המדריך,
לו"ז הספינה והטיסות.

