
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

23 ΜΑΙΟΥ – 27 ΜΑΙΟΥ 
 

ΚΑΙΡΟ – ΦΑΓΙΟΥΜ – ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ – ΣΦΙΓΓΑ - ΣΑΚΚΑΡΑ – 
ΜΕΜΦΙΔΑ κ.ά. 

 
ΚΑΪΡΟ  Η  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΠΟΛΗ  ΤΗΣ  ΑΦΡΙΚΗΣ.  Η  ΠΟΛΗ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΧΙΛΙΟΥΣ  
ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ. ΤΟ  ΣΗΜΕΙΟ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΜΑΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ  
ΤΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΗΣ  ΜΕ  ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  ΤΗΣ  ΔΥΣΗΣ. 
 
1η  ΗΜΕΡΑ 
Συγκέντρωση  στο  Αεροδρόµιο  και  πτήση  για  Την  Αίγυπτο , το  λίκνο  ενός  
µεγάλου   πολιτισµού  που  χάραξε  την  πορεία  της  ανθρωπότητας.  Άφιξη  στο  
πολύβουο  Κάιρο,  µε  τα  εκατοµµύρια  κατοίκους.  Μεταφορά  και  τακτοποίηση  
στο  ξενοδοχείο.  Δείπνο και Διανυκτέρευση. 
 
2η  ΗΜΕΡΑ  
Μετά  το  πρωινό  µας  ξεκινάµε  την  ξενάγησή  µας  αρχίζοντας  από  το  
αρχαιολογικό  Μουσείο  µε  τα  Φαραωνικά  αριστουργήµατα   αµύθητου  αξίας.  
Σήµερα  όλο  το  µεγαλείο  ενός  πανάρχαιου  πολιτισµού παρουσιάζεται  µπροστά  
µας 
Συνεχίζουµε   µε  ξενάγηση  στο  Ισλαµικό  Κάιρο. 
Η  Ακρόπολη  Σαλαντίν  ήταν  το  ισχυρότερο  κάστρο  των  πρώτων  ισλαµικών  
χρόνων  και  αποτελείται  από  τρία  τµήµατα :  Το  κάτω  τείχος,  το  Ελ  Αζάµπ  
(βορεινό  τείχος )  και  το  Ελ-Ανκισαρίγια.  Μέσα  στον  υπέροχο  αυτό  χώρο  της  
Σιντατέλλας  βρίσκεται  και  το  φηµισµένο  για  την  ροκοκό  αρχιτεκτονική  του ,  
τζαµί  του  Μωχάµεντ  Άλι  το  οποίο  επίσης  θα  επισκεφθούµε. 
Η επόµενη στάση ,αας θα είναι η εκκλησία των εναγκαλισµών, µία από τις 
παλαιότερες εκκλησίες στην Αίγυπτο όπου  η ιστορία της εκκλησίας αυτής 
 χρονολογείται από τον 3ο αιώνα µ.Χ. Η εκκλησία  είναι γνωστής για την τοποθεσία 
της  που βρίσκεται  πάνω από την πύλη του Φρούριου της Βαβυλώνας, φρούριο στο 
Κοπτικό Κάιρο . Η εκκλησία προσεγγίζεται µε 29 βήµατα. Οι πρώτοι ταξιδιώτες στο 
Κάιρο την αποκαλούσαν "Εκκλησιαστικό Σκαλοπάτι" και αµέσως µετά επισκέπτονται 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του 7ου ή τον 8ου αιώνα. Σήµερα η εκκλησία αυτή 
είναι η έδρα 40 γυναικών.   
Πολύ κοντά  της βρίσκεται  ο ναός  του  Αγίου Γεωργίου η µόνη εκκλησία 
στρογγυλής µορφής στην Αίγυπτο  που από  κάτω  βρίσκονται  κτισµένες  άλλες  
επτά εκκλησίες.  Σηµαντικότερες  αυτή  της Αγίας  Βαρβάρας και  του  Αγίου 
Στέργιου,  όπου  λέγεται  ότι εκεί  έζησε  κρυµµένη  για αρκετό χρονικό  διάστηµα  η  
Παναγία µας µε  τον  Χριστό  νεογέννητο.  Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο. 
Διανυκτέρευση 
 
3η  ΗΜΕΡΑ:Πρωινό. Αναχώρηση για την ξενάγησή µας  στις  Πυραµίδες  της  Γκίζας  
ένα  από  τα  επτά  θαύµατα  του  κόσµου  και   την  πελώρια  και  αινιγµατική  
Σφίγγα και  τέλος  θα  επισκεφθούµε  το  εργαστήριο  αρωµάτων  και  παπύρων.       
Συνεχίζουµε  την  ξενάγησή  µας  στην  αρχαία  πρωτεύουσα  της  Αιγύπτου  την  
Μέµφιδα  και  την  Σακκάρα  µε  την  πρώτη  κλιµακωτή  πυραµίδα  του  Ζόσερ,  



πυραµίδα  εκπληκτικής  οµορφιάς.  Γεύµα σε  τοπικό  εστιατόριο  του  Καΐρου  .  
Στην  συνέχεια  θα  επισκεφθούµε  το  γραφικό  ανατολίτικο  παζάρι  του  Χαν  Ελ  
Χαλίλι.  Εδώ  θα  βρείτε  να  αγοράσετε  υφάσµατα,  δερµάτινα,  µπακίρια,  ασηµικά, 
χρυσαφικά  και  άλλα  είδη . Mετά  το  τέλος της  ξενάγησης  µεταφορά  στο  
ξενοδοχείο .  Διανυκτέρευση   
 
4η  ΗΜΕΡΑ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όαση Φαγιούµ. Θα επισκεφθούµε το τοπικό 
χωριό, την λίµνη Καρούν - θα βυθιστείτε 44 µέτρα κάτω από την στάθµη της 
θάλασσας σε ένα ωκεανό από πράσινες όχθες αυτής της θαυµατουργής λίµνης που 
αποτραβήχτηκε την αυγή του κόσµου αφήνοντας πίσω της στρώµατα πλούσιας 
λάσπης και κάνοντας γόνιµο αυτόν τον τόπο. Τέλος επίσκεψη στους 7 νερόµυλους. 
Γεύµα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στο Κάιρο. Διανυκτέρευση      
 
5η  ΗΜΕΡΑ:    
Ηµέρα  αναχώρησης.  Πρωινό , µεταφορά  στο  αεροδρόµιο  για  την  πτήση  της  
επιστροφής  σας  στην  Αθήνα. 
 

  Οι  ξεναγήσεις είναι  δυνατόν  να  πραγµατοποιηθούν   και  µε  
διαφορετική σειρά    όταν  οι  συνθήκες  το  απαιτήσουν  χωρίς ουδεµία 
παράλειψη των  παραπάνω  επισκέψεων. 

 

Τιµή : 599 ευρώ 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ : 
- Αεροπορικά  εισιτήρια Αθήνα-Κάιρο –Αθήνα  
- 4 διανυκτερεύσεις  στο  ΚΑΙΡΟ στο ξενοδοχείο Barcelo 4*+  µε  πρωινό µπουφέ   
- Ξεναγήσεις   όπως  αναφέρονται  στο πρόγραµµα     
- Eνα (1) δείπνο και 3γεύµατα κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων            
 Ελληνόφωνος  ξεναγός Μεταφορές 
- Ταξιδιωτική  Ασφάλεια 
- Ασφάλεια  αστικής  ευθύνης 
- Φόροι  αεροδροµίων     
-  Αστική ευθύνη 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
- Βίζα Αιγύπτου 
- Φιλοδωρήµατα 

Συνολικό ποσό 50 ευρώ το άτοµο (καταβάλλονται µε την εξόφληση) 
     -     Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία µε την φοιτητική ταυτότητα 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΜΕΣΑ : 
-  στην  κα.Σόφη τηλ. 6937 855692  
  
Η εξόφληση θα γίνει µε κατάθεση σε τραπεζικό λογ/σµό του ταξιδιωτικού γραφείου 
 BOYTROS TOURS ,τηλ. 210 3248171 το αργότερο έως 06/05/2019. 
Τραπεζα ALPHA BANK  
Δικαιουχος: RAFAIL BOUTROS – BOUTROS DMC 
Αρ. Λογ/σµού: 358-00-2002-006836 
IBAN: GR 6901403580358002002006836  
 
Συµµετέχει ο καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας και παπυρολογίας  

κος Αµφιλόχιος Παπαθωµάς 


