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 טיול ייחודי למצרים: קהיר ועמק הנילוס, עם ידין רומן ויעקב שושן

 2022 ,במרץ 7 –אר פברוב 27
 

קהיר הגדולה בערי אפריקה והמזרח התיכון היא שילוב מרתק של הבירה התרבותית 
והפוליטית של העולם הערבי מאז המאה השביעית, יחד עם מכמניה של מצרים העתיקה. 

פריקה ואחד הנהרות הגדולים בעולם. עורק חיים בתוך המדבר, גדול נהרות א -לצדה הנילוס 
קצהו המזרחי של הסהרה, גדול מדבריות העולם. לאורך העמק השרידים המופלאים של 

מצרים העתיקה, על מקדשיה וקבריה, יחד עם הווי חקלאי ועירוני שנראה לעתים כהמשך של 
 .ימי העולם העתיק

ים אורכה. המייחד את הטיול שלנו, לצד המסלול מצרים היא ארץ ענקית. אלף קילומטר
, היא הבחירה לגמוע חלק , תוך ביקור באתרים ייחודייםהמרשים והמקיף שנבנה בקפידה

טיסות מקהיר ללוקסור ומאסואן לאבו סימבל ובחזרה לקהיר,  -מהמרחקים בטיסות פנים 
קרות שכל הסובב אשר יאפשרו לנו לראות את העיקר ולא לבזבז זמן על נסיעה בדרכים ע

הוא חול וחול, תוך ניצול הזמן כהלכה בשמיעת הסברים מרתקים ממדריכים מנוסים 
 !ומקצועיים ולראות את כל שיש למקום להציע. ויש הרבה

במהלך הטיול נבלה ארבעה ימים בשייט בספינת פאר על הנילוס, בין המקדשים והקברים, 
ת הנהר. נקדיש זמן לקהיר, למוזיאון המצרי, כאשר חיי היום יום יעברו לנגד עניינו על גדו

לפירמידות ולאתרים המוסלמים מהמאה השביעית ועד ימינו, ביניהם המפוארים ביצירות 
 .העולם המוסלמי, בית עבאס, התקופה הממלוכית, העותומנית וימינו אנו

 .כל קבוצות התיירים המבקרות במצרים מקבלות ליווי של איש בטחון לאורך כל הדרך

טיול יתופעל ע"י חברת דיזנהאוז רמת השרון אשר תארגן לנו את הטיסות ותיתן את ה
 המעטפת התפעולית, שירותי הרשמה וגבייה. 
משרד חברת הנסיעות מטעם גב' מירה בטיש, לפרטים, הרשמה ותשלום: סוכנת הנסיעות ה

 mira.batish@diesenhaus.co.il, 5754881-03דיזנהאוז רמת השרון, 
 .הדרכה וליווי הטיול: ידין רומן ויעקב שושן

ינצחו יחד על טיול מרתק  -כל אחד עם הידע העצום שלו בתחום  -ידין רומן ויעקב שושן 
 !ואיכותי. הבטיחו מקומכם עכשיו

 לחצו כאןה להורדת טופס הרשמ

 
 מסלול הטיול

 טיסה לקהיר. סיור בפוסטאט, קהיר העתיקה  -1יום 

נטוס בטיסת צהרים לקהיר. בחצי השני של היום נצא לפוסטאט, קהיר העתיקה. נבקר בבית 
הכנסת העתיק איבן עזרא שבו נמצאה הגניזה הקהירית. נסייר בשוק העצום של חאן חלילי 

 .על סמטאותיו הציוריות. לפנות ערב ניסע למלון
 ארוחת ערב ולינה בקהיר
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 .נטוס ללוקסור. אתרי תקופת הזוהר של הממלכה החדשה –  2יום 

מקדש הקבורה המרשים של רעמסס השלישי  נבקר באתרי הגדה המערבית של הנילוס:
בחרי ובעמק המלכים שם -במדינת האבו, מקדש הקבורה של המלכה חתשפסות בדיר אל

ר כמה מהקברים על עיטוריהם הצבעוניים כולל קברו נקברו פרעוני הממלכה החדשה. נבק
של תות ענך אמון. נתארגן על הספינה בה נבלה בימים הקרובים. בערב נבקר במקדש 

 .לוקסור המואר בלילה בתאורה המדגישה את צורתו המרשימה
 ארוחת צהרים וערב + לינה בספינת הנהר
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 סיור במקדש קרנק, גדול המקדשים בעולם –  3יום 

פיים שנות בנייה ועדויות היסטוריות מכיל המקדש העצום הזה על חלקיו הרבים: חצר אל
 .אמון, בלשון המקרא-העמודים המפורסמת, הקבלות מקראיות ותולדותיה המרתקות של נוא

זג המעוניינים בטיסה בכדור פורח יוכלו לצאת מוקדם יותר לגדה המערבית לטיסה, במידה ומ
 ום(.תשל אוויר יאפשר זאת )בתוספת

( של אסנה סבערב נתחיל בשייט דרומה לכיוון העיר אדפו. נחצה בלילה את תאי השייט )לוק
 .ולקראת חצות נעגון באדפו

 ארוחת צהרים וערב + לינה בספינת הנהר

 

 מקדשי אדפו וקום אומבו  – 4יום 

נצא בכרכרות סוסים ונבקר במקדש אדפו מהתקופה ההלניסטית, השלם במקדשי 
מקדש התנין. נבקר בו לעת שקיעה. נחזור  -נחזור לספינה ונשוט למקדש קום אומבו  מצרים.

 .לספינה ובשעות הערב המאוחרות נמשיך לאסואן
 ארוחת צהרים וערב + לינה בספינת הנהר
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 אסואן  - 5יום 

נבקר בסכר הענק ששינה לחלוטין את פני הים התיכון ואת פניה של מצרים. נצא לעיר 
אה בין היתר את האי יב. בימי הבית הראשון והשני התקיימה קהילה יהודית אסואן, בה נר

מפורסמת ביב שהותירה מקורות כתובים רבים. נבקר באובליסק בלתי גמור במחצבות 
הגרניט )מחצבות שמהן הגיעו גם עמודים למפעלות הבנייה של הורדוס ואף אחריו(, במקדש 

 .ת מיוחדות( סביב האיים בנילוספילה ונשוט בפלוקות )ספינות מפרש מקומיו
 ארוחת צהרים וערב + לינה בספינת הנהר
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 אבו סימבל – 6יום  

 20פסלי ענק בגובה של  4המקדש, בקרבת הגבול עם סודן, חצוב בסלע כאשר בחזיתו 
ר אסואן הוזז המקדש מטרים של רעמסס השני. לקראת הצפת עמק הנילוס עם בניית סכ

 .ממקומו והוצב מעל לאגם נאצר. אחה"צ נטוס לקהיר
 לינה בקהיר

 

 הממלכות העתיקות במצרים  - 7יום 

בסקארה  ניסע דרומה לסיור בממפיס )מוף המקראית(, בירת מצרים הקדומה. אחר כך נסייר
ראשית  שבה נמצאים המונומנטים הקדומים ביותר בהיסטוריה הארכיאולוגית של מצרים,

בניית הפירמידות. נבקר בפירמידת המדרגות, מבנה האבן המונומנטלי הקדום בעולם 
במחזות מרגשים של חיי היומיום במצרים העתיקה.  ובקברי האצילים שקירותיהם מעוטרים

בית קברות תת קרקעי בו נקברו פרי "האפיס" הקדושים בסרקופגים  -נמשיך אל הסרפאום 
ארוחת צהרים במסעדה מקומית אופיינית נמשיך לביקור אחרי  טון !! 60של מעל 

 .הגדולות, בספינקס ובמקדש העמק של חפרו בגיזה בפירמידות
 לינה בקהיר

 
 נבקר במוזיאון הארכיאולוגי וקהיר המוסלמית -  8יום 

נבקר במוזיאון המצרי )עדיין הישן( שבו נמצאים מיטב עתיקות מצרים כולל האוסף המדהים 
דין. -א-אנך אמון. בצהרים נצא לתצפית ממסגד מוחמד עלי ומצודת צלאח מקברו של תות

מסגד איבן טולון,  נסע לקהיר העתיקה ונתמקד במונומנטים המוסלמיים בקהיר, ביניהם
פנינה אדריכלית מהמאה השמינית, ומסגד סולטאן חסן הממלוכי. נשוב למלון ללילה אחרון 

 .בקהיר
 לינה בקהיר
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 רהטיסה חז  –  9יום 

 .נצא בבוקר מוקדם לשדה התעופה של קהיר ונטוס חזרה לישראל

  

  $ 3,725.00  המחיר:

 $ 695.00  תוספת ליחיד בחדר:

  

 המחיר כולל

 טיסות תל אביב קהיר תל אביב 
 כל שינוי בהיטלי דלק או מסים עד מועד הכרטוס סי נמל והיטלים לפי הידוע היום )מ

 ם(.ילייישולם ע"י המט
  4 כוכבים  5ינת נהר מעולה, מהיחידות המצוידות במעלית )שייט של לילות בספ

 : The Sonesta Nile Goddessכולל כלכלה מלאה(, במסלול בין לוקסור לאסואן
  4  כוכבים עם ארוחות בקר 5לילות במלונות 

 Le Meridien  לילה אחד במלון

  Ritz Carlton לילות במלון3 

 ארוחת ערב בקהיר 
 ארוחת צהרים בגיזה 
 קהיר-אסואן-אבו סימבל-לוקסור, אסואן-טיסות פנים, קהיר 
 דמי כניסה לכל האתרים שבתוכנית 
 הדרכה בעברית 
 מדריך מקומי 
 טיפים לנותני השירות מקומיים 
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 המחיר אינו כולל 

 90.00בנוסף יגבו דמי טיפול בסך ) ₪ 150.00כניסה למצרים בעלות של ת אשר ₪.  
 אש(.הסכומים יגבו במשרד מר 2

מקבלים אשרת כניסה עם  אירופה י דרכונים אמריקאים ואלה של חלק ממדינותבעל
 -ת סוכנת הנסיעו - מירה בטיש בלבד. יש לעדכן את $ 25כניסתם למצרים בעלות 

 .והיא תנחה אתכם בהתאם מעמד ההרשמה באם קיים דרכון זרב
 ארוחות שאינן מפורטות בתוכנית 
  עות לפני החזרה לארץ )במידה ש 72בדיקת קורונה בארץ, בדיקת קורונה

 ה(ותידרשנ
  מיסים והיטלים חדשים או נוספים או שינוי מחירי כניסה לאתרים שלא היו ידועים לנו

 בעת כתיבת תכנית זו
  חובה! מומלץ לעשות ביטוח מייד עם ההרשמה כדי להיות מכוסה  –ביטוח רפואי

 במקרה ביטול טיול עקב בעיות אשפוז

  

 הטיולתחילת חודשים ממועד  6למשרדנו דרכון בר תוקף לפחות  להמציאעם ההרשמה יש 

 (בתמונות פספורט זהות )מפוטו, לא מודפס במחש 4יש לצרף 

 חובה דף ריק בדרכון לחותמת ויזה

 מועד הגשה אחרון: ארבעה שבועות לפני היציאה לטיול

  

 תנאי תשלום

את הטיסות ותיתן את הטיול יתופעל ע"י חברת דיזנהאוז רמת השרון אשר תארגן לנו 
 .המעטפת התפעולית, שירותי הרשמה וגבייה

לתשלום והרשמה נא לפנות לגב' מירה בטיש, במשרד חברת הנסיעות דיזנהאוז רמת 
 03-5488157השרון, 

mira.batish@diesenhaus.co.il 

 $ 375.00בתשלום אחד בסך עם ההרשמה תיגבה מקדמה לטיול, 

ימי עבודה לפני צאת הטיול, לפי שער העברות גבוה ביום  30-שאר החיוב יגבה בהמשך עד ל
 ס(.החיוב )יום "גיהוץ" הכרטי

 נשמח לענות לשאלותיכם ולספק מידע נוסף

 לחצו כאןה להורדת טופס הרשמ >> הבטיחו מקומכם עכשיו
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 טוליםבי

 $ 150.00-ימי עבודה לפני יציאה יחויב ב 60-31המבטל בין 

 $ 600.00-ימים עבודה יחויב ב 30-15המבטל בין 

 $ 1,400.00-ימי עבודה ממועד היציאה יחויב ב 4 -14המבטל בין 

 .מעלות הטיול 80%ימי עבודה ומטה יגבו  3 -מ

 .מדיניות חברות התעופהבנוסף יגבו דמי ביטול בגין טיסות בינלאומיות בהתאם ל *

 .ש"ח לא תוחזר בכל מקרה 150עלות הויזה בסה"כ 

  

 :כללי

הטיול מרובה אתרים. מסלול הטיול והכניסות לאתרים תלויים באישור השלטונות. ייתכן *
והמסלול וסדר הביקורים ישתנו בהתאם לשעות וימי פתיחת האתרים העלולים להשתנות 

 .ללא הודעה מוקדמת

 .ל ליווי מאובטח ע"י שירות הביטחון המצרי בהתאם למקובל במצריםהקבוצה תקב *

 לידיעה: יועץ ראש הממשלה לטרור ממליץ להימנע מלטייל במצרים *

 


