
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Το Δώρο του Νείλου

28 Απριλίου – 6 Μαΐου 2022 (9 Ημέρες)
Κάιρο – Αλεξάνδρεια – 4ήμερη Κρουαζιέρα Νείλου

Αναχώρηση από Αθήνα: €1225

Τελική Τιμή με Φόρους ανά Άτομο σε Δίκλινο με Ημιδιατροφή

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη: +€155
Μονόκλινο: +€350

Βίζα Αιγύπτου: +€25 // Φιλοδωρήματα: +€30
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 
ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ.

 Το διαβατήριο πρέπει να λήγει 6 μήνες μετά από τέλος του ταξιδίου, 
διαφορετικά πρέπει να εκδοθεί καινούργιο διαβατήριο. 

 Φωτοτυπία του διαβατηρίου πρέπει να κατατεθεί στους διοργανωτές 
τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την αναχώρηση.

 Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί 
κάτι.

 Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το 
ταξίδι.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 5*   DELUXE   ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ   M  /  S     MEDEA

Αυτό το εντυπωσιακό σκάφος είναι ένα από 
τα πιο πολυτελή κρουαζιερόπλοια  του 
Νείλου. Κομψά επιπλωμένο με πλούσια 
διακόσμηση, ξύλινη επένδυση και έπιπλα 
κλασικού στιλ, το M/S Medea προσφέρει ένα
εκλεπτυσμένο περιβάλλον για την 
κρουαζιέρα σας στο Νείλο. Το εστιατόριο 
έχει 120 θέσεις για τους ταξιδιώτες και 
προσφέρει γεύματα Αιγυπτιακής και 

Ευρωπαϊκής κουζίνας σε μπουφέ (υπάρχουν και σερβιτόροι για την 
εξυπηρέτηση σας).
 
Το ευρύχωρο lounge bar είναι επιπλωμένο με γούστο και προσφέρει υπηρεσία 
μπαρ με αλκοολούχα ποτά. Το κεντρικό σαλόνι διαθέτει μουσική και πίστα 
χορού για βραδινή διασκέδαση, που περιλαμβάνει αιγυπτιακή λαογραφική 
παράσταση και χορό της κοιλιάς. 

            



Ο ξεχωριστός χώρος μπαρ Chesterfield με άνετους καναπέδες προσφέρει 
πανοραμική θέα στον ποταμό Νείλο και ένα ήσυχο μέρος όπου μπορείτε να 
χαλαρώσετε μέχρι και με ένα βιβλίο. Στο πάνω κατάστρωμα, ο χώρος 
ηλιοθεραπείας τρέχει κατά μήκος και πλάτος του πλοίου με εξοπλισμό 
γυμναστικής, πισίνα, καρέκλες, τραπέζια, ξαπλώστρες και μπάρ.

Η 24ωρη ρεσεψιόν παρέχει πλήρεις υπηρεσίες καθώς και διεθνές τηλέφωνο. 
Το κατάστημα δώρων στο σκάφος προσφέρει αναμνηστικά και δώρα από την 
Αίγυπτο.

Κρουαζιερόπλοιο Deluxe 5 αστέρων 
 (Μήκος 72,35μ - Πλάτος 14,30μ -

Υψος 11,60μ - Βύθισμα 1,59μ)
 4 καταστρώματα + 1 κατάστρωμα

ηλιοθεραπείας
 Σύστημα καθαρισμού νερού
 Πυράντοχοι και ηχομονωτικοί τοίχοι

και οροφές
 Εγκρίθηκε από την Lloyds Shipping of

London
 Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στο χώρο ηλιοθεραπείας
 24ωρη ρεσεψιόν
 Wifi (χωρίς χρέωση)
 Ευρύχωρο σαλόνι, μπαρ και εστιατόριο 
 Ξαπλώστρα με μπαρ και πισίνα
 Κατάστημα δώρων
 Καμπίνες επισκεπτών

Το M/S Medea διαθέτει 59
καμπίνες/σουίτες.

 Όλες οι καμπίνες/σουίτες έχουν θέα
στον ποταμό Νείλο και διαθέτουν:

 Ιδιωτικό μπάνιο με ντους/μπανιέρα
 Dry πιστολάκι μαλλιών
 Air Ατομικά ελεγχόμενος κλιματισμός
 TV Τηλεόραση επίπεδης οθόνης (θαλάσσιος δορυφόρος)
 Μίνι μπαρ, Εσωτερικό τηλέφωνο και Χρηματοκιβώτιο

            


