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8ήμερη ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΡΕΙΣ ΗΠΕΙΡΟΙ 
Πειραιάς – Αίγυπτος (Πορτ Σάιντ) – Ισραήλ (Ασντόντ) – Κύπρος (Λεμεσός) – Ελλάδα (Ρόδος) 

Τουρκία (Κουσάντασι) - Πειραιάς 
 
 
 
Από 18/03/2023 έως 25/03/2023 

 
1η Μέρα: Σάββατο 18.03.2023 
Αναχώρηση ώρα 03.00 ξημερώματα. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση άφιξη περίπου στις 
15.00 το απόγευμα στον Πειραιά. Επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους για (Πορτ Σάιντ) στην Αίγυπτο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
 

 

2η Μέρα: Κυριακή  19.03.2023 
Εν Πλω… Μετά τον απόπλου, το πλοίο γίνεται δικό σας. Αφήστε τους ήχους των κυμάτων να σας 
μεταφέρουν σε μια αληθινή κατάσταση χαλάρωσης. Απολαύστε δημοφιλή κοκτέιλ, νόστιμα πτι φουρ 
ευφάνταστα καναπεδάκια εκμεταλλευτείτε κάθε σημείο του πλοίου.. διασκεδάστε.. χορέψτε.. χαλαρώστε 
κοιτώντας την θάλασσα.. απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία φιλοξενίας  Διανυκτέρευση 
 
 
 

3η Μέρα: Δευτέρα 20.03.2023 
Άφιξη ώρα 06.30 το πρωι  στο λιμάνι του ΠΟΡΤ ΣΑΙΝΤ (Αίγυπτος). Τελωνειακό έλεγχος, επιβίβαση σε 
λεωφορείο που θα μας μεταφέρει στην πρωτεύουσα, στο ΚΑΙΡΟ σε μία απόσταση 200 χιλιομέτρων 
(περίπου δυόμισι ώρες), Ταξιδεύοντας μέσα από εκτάσεις ερήμου και σύγχρονες πόλεις. Πρώτη μας στάση 
στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα είναι το υψίπεδο της Γκίζα, όπου βρίσκουμε το τελευταίο εναπομείναν από τα 
επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, την Μεγάλη Πυραμίδα.!! και πραγματικά είναι ένα μοναδικό θαύμα!!! 
Η πανοραμική θέα από το Δυτικό υψίπεδο καλύπτει ολόκληρο το συγκρότημα που περιλαμβάνει επίσης την 
πυραμίδα του Χεφρήνου και την πυραμίδα του Μυκερίνου. Χτίστηκαν όλες κατά την διάρκεια της 
Τέταρτης Δυναστείας του Παλαιού Βασιλείου της Αρχαίας Αιγύπτου. Η περιοχή έχει καταχωρηθεί ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Σταθμεύουμε στη βάση της πυραμίδας του Χεφρήνου 
και έχουμε χρόνο να εξερευνήσουμε μόνοι μας, πριν κατευθυνθούμε προς την κοιλάδα για να επισκεφθούμε 
τον φύλακα αυτού του εκπληκτικού ταφικού συγκροτήματος, την μυστηριώδη και αινιγματική Σφίγγα!! 
Φεύγουμε από την Γκίζα έχοντας θαυμάσει ένα από τα πιο μαγευτικά αξιοθέατα του κόσμου. Στις όχθες του 
πανίσχυρου Νείλου μας περιμένει ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο για να διασχίσουμε το ίδιο διαχρονικό 
κανάλι, όπου ταξίδευαν οι Φαραώ, οι βασίλισσες και οι ευγενείς πολλές χιλιάδες χρόνια πριν. Μπορείτε να 
καθίσετε αναπαυτικά, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε έναν πλούσιο μπουφέ στο κομψό περιβάλλον 
καθώς θα βλέπετε πανοραμικά τα παραθαλάσσια αξιοθέατα του Καίρου και παρακολουθώντας φολκλόρ 
παράσταση με χορούς της κοιλιάς.. Προσδένουμε στο λιμάνι  και μεταφερόμαστε στην Ακρόπολη του 
Σαλαντίν και στο αλαβάστρινο τέμενος του Μοχάμεντ Αλί, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε τους εξαίσιους 
εσωτερικούς χώρους και τον συναρπαστικό ορίζοντα του παλιού Καίρου από την κορυφή του λόφου. 
Κάνουμε την τελευταία μας στάση σε Ινστιτούτο Παπύρου για να δούμε την αρχαία τέχνη της μετατροπής 
των  καλαμιών σε χαρτί. Λιγοστός ελεύθερος χρόνος για σουβενίρ και επιστροφή στο κρουαζιερόπλοιο μας 
στο Πορτ Σάιντ. Επιβίβαση, δείπνο, διανυκτέρευση εν πλω. 
 


