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Mısır'da Kend nle Buluşmak
21.03.2019'den t baren kalkışlı

1.997,00 EUR
12.359,43 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
Setur Select
Turlar Dahil
Türkçe Rehberli

1.Gün İstanbul - Kah re
Atatürk Haval manı Dış Hatlar Term nal nde Setur desk önünde rehber n zle buluşma. Türk Havayolları sefer le
Kah re'ye hareket ed yoruz.Kah re’ye varışa st naden otel m ze transfer oluyoruz.Akşam yemeğ m z N l Nehr ’nde
hareket hal nde olan lüks b r gem de y yoruz. sonrasında otel m ze dönüyoruz. Geceleme otel m zde.

2.Gün Kah re " Kral Zoser' n Basamaklı P ram d , Kral Tet 'n n P ram d ve Pap rüs
Ent tüsünde Söyleş "
Kahvaltı sonrasında yolculuğumuzun lk durağı olan Sakkara bölges ne hareket ed yoruz.Dünyanın en esk yapısı
olan Kral Zoser’ n ünlü Basamaklı P ram d n ve Kral Tet ’n n P ram d ’n z yaret ed yor, Vez r Mere Ruka’nın
Mastaba’sında “Esk Mısır’ın Günlük Yaşamı”nın serg lend ğ muhteşem duvar rölyefler n yakından görüyor ve öğle
yemeğ ç n mola ver yoruz. Öğle yemeğ nden sonra, müth ş b r görsel haz nen n bulunduğu Pap rüs Enst tüsü’nde,
tur l der m z Ahmet Muha el tarafından Esk Mısır İnancı, M toloj ve Sembol zm konulu söyleş yapılıyor. Sonrasında
“Otant k Khan El Khal l Çarşısında alışver ş molası ver yoruz.Geceleme otel m zde.

3.Gün Kah re "G za P ram tler , Keops P ram d ’ndek Lah t Odası, Sfenks ve Vad
Tapınağı ve Kah re Müzes "
Sabah kahvaltımızın ardından, ünlü G za P ram tler ’n (Keops, Kefren, M ker nos) z yaret ed yoruz. Dünyanın merkez
olan Keops P ram d ’ndek Lah t Odası’nı gördükten sonra Sfenks ve Vad Tapınağın z yaret n n ardından öğle yemeğ
ç n mola ver yoruz.Moladan sonra, Mısır gez m zde göreceğ m z tüm yerler n anahtar b lg ler n ed neceğ m z
dünyaca ünlü Kah re Müzes ’ne hareket ed yoruz. 7000 yıllık muhteşem Mısır Meden yet ’n n en öneml eserler n n,
F ravun Tutankhamon’un efsanev haz nes n n ve Mısır’ın en büyük f ravunlarının serg lend ğ müze gez s n n
ardından, dışarıda akşam yemeğ y y p, sonrasında otel m ze geç yoruz.

4.Gün Kah re - Luksor "Luksor Şeh r Turu"
Sabah otelden Kah re Havaalanı’na g tmek üzere yola çıkıyoruz. Luksor Havaalanı’na varışa st naden N l Nehr ’nde
b z bekleyen 5 yıldız delüks gem m ze geç ş yapıyoruz. Gem m ze yerleş p ve öğle yemeğ yed kten sonra, ant k
başkent Luksor’u keşfedeceğ m z turumuz ç n gem den ayrılıyoruz. Her Kralın kend s ne a t b r mâbedeklemes le
Mısır’ın ve Dünya’nın en büyük tapınak kompleks hal ne gelm ş olan Karnak Tapınaklar’ını gez yoruz. Sonrasında, üç
d ne a t badethaneler n bulunduğu ünlü Luksor Tapınağı’nı göreceğ z.Gez m z tamamlayıp, gem ye dönüyoruz.Gece
, Karnak tapınağı’nda yapılan büyüley c ses ve ışık göster s n zl yoruz.Akşam yemeğ m z gem de y yor ve
d nlen yoruz.Geceleme gem de.

5.Gün Luksor - Edfu "Memnon Heykeller ,Krallar Vad s ,Ramses' n Tapınağı"
Sabah kahvaltımızı yapıp, N l nehr ’n geçerek büyük Memnon Heykeller ’n görüyoruz. Sonrasında 62 Kral Mezarı’nın
bulunduğu Krallar Vad s ’nde üç farklı Kral Mezarı’nı z yaret ed yoruz. Son olarak F ravun III. Ramses’ n Med nat
Habu’dak görkeml tapınağını gez p gem m ze geç yoruz. Öğle yemeğ ardından gem m z hareket ed yor.

Güneşlenme terasında güneş ve havuzun tadını çıkarıyor, muhteşem manzarayı seyrederek şezlongda beş çayının
(https://www.setur.com.tr)

keyf n sürüyoruz.Gem m z n Edfu’ ya doğru hareket ed yor. Yolculuk sırasında N l Nehr üzer ndek havuz s stem
“Esna”dan geç yoruz.Akşam yemeğ m z gem m zde y yoruz ve d nlen yoruz. Geceleme gem de.

6.Gün Edfu - Komombo "Edfu Tapınağı , Horus Sobek Tapınağı,T msah Mumyaları
Müzes Gez s ve Gallab a Part s "
Sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Gem m z N l’de Nehr ’nde sey r hal nde yolculuğumuz devam ed yor. Öğle
yemeğ nden sonra, Edfu’da yüzyıllar boyunca kumlar altında kaldığı ç n Mısır’ın en y korunmuş ve h ç bozulmamış
olan tek tapınağı olan Edfu Tapınağı’nı z yaret ed yoruz.Sonrasında gem m ze dönüyor ve Komombo’ya hareket
ed yoruz.Komombo’da, k tanrı tarafından paylaşılan ş facılık merkez olan Horus–SobekTapınağı’nı ve T msah
Mumyaları Müzes ’n gez yoruz.Akşam yemeğ nden sonra N l gem ler nde geleneksel olarak yapılan kıyafet balosu
“Gallab a Part ” le an masyon, dans ve eğlence le unutulmaz b r gece yaşıyoruz. Geceleme gem de.

7.Gün Asvan - Abus mbel - Asvan "Abu S mbel Tapınağı Ph lae Tapınağı ve Yelkenl le N l
Nehr nde Gez nt ve Nubya Köyü Turu"
Sabah erken saatte gem m zden b z karşılayan otobüsle Abu S mbel’e g tmek üzere hareket ed yoruz. II.Ramses’ n
kend s ve eş Nefertar ç n dağa oyularak yaptırmış olduğu Dünya’nın 8. Har kası olan muhteşem Abu S mbel
tapınağını z yaret ed yoruz. Sonrasında Asvan’a dönüyor ve Tanrıça ISIS’ n Ph laeTap nağı’nı z yaret ed yoruz.
Gem m zde öğle yemeğ sonrası yelkenl tekne le (feluka) N l Nehr üzer nde ş r g b b r gez nt yapıyoruz. Çölde
develer le yap lan Nubya Köyü turuna çıkıyoruz. Ardından gem m ze geçeb l yoruz. Akşam yemeğ ve konaklama
gem de oluyor.

8.Gün Asvan - Kah re - İstanbul
Kahvaltıdan sonra Asvan Havaalanı’na hareket ed yoruz.Kah re’ye uçuyoruz.Kah re’ye varışın ardından dış hatlar
term nal ne geç yor ve İstanbul’a uçuyoruz. Turumuzun sonu.

Setur Select
Bu bir Setur Select turudur.
Setur Select (http://www.seturselect.com)

Rehber B lg s
Rehberimiz Ahmet MUHAFFEL kimdir ?
Uzun yıllardır Profesyonel rehber ve organizatör olarak görev yapmakta, uzmanlık ve araştırma
alanı olan Mısır mitoloji ve sembolizmi, inanç sistemi konularında üniversite ve kültür
merkezlerinde papirüs, heykel, semboller üzerinde konferans ve seminerler vermektedir.
Bilingual olan Ahmet Muhaffel, bu güne kadar sayısız spritüel ve kültür turlarına tur liderliği
yapmıştır. Turlarında kendi deyimiyle ‘’taşları konuşturarak‘’ Mısır’ın Ruhunu yansıtmayı misyon
edinmiştir. Konuyla ilgili bir televizyon belgeseli projesi üzerinde çalışmaktadır. Mısır dışında farklı
yurtdışı gezilerine de rehberlik yapmanın dışında, Japon bahçesi, denizcilik, tekne yapımı, felsefe,
mitoloji, arkeoloji, güzel sanatlar, barok müzik özel ilgi alanı olan rehberimiz bir hayvansever
olarak en çok kedi tutkunudur.
Ahmet MUHAFFEL 0 552 - 665 10 66

Otel B lg ler
5* Sheraton Cairo Hotel vb.
M/S Farah Nile Cruise vb.

(https://www.setur.com.tr)
F yata Dah l Olan
H zmetler

Türk Havayolları ile İstanbul-Kahire-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti
Yerel Havayolları ile Kahire / Luksor-Asvan / ekonomi sınıf uçak bileti
5* otelde 3 gece yarım pansiyon konaklama
5* gemide 4 gece tam pansiyon konaklama
Programda belirtilen tüm şehir turları
Havalimanı /otel / havalimanı transferleri
Programda belirtilen tüm müze ve ören yeri giriş ücretleri
Mısır Müzesi’nde Mumya Odası girişi
6 öğle yemeği ve 7 akşam yemeği
Setur Profesyonel Türkçe ve lokal rehberlik hizmetleri
Alan vergileri
Seyahat Sigortası(Tur iptali durumunda tur fiyatının %15'i kapsam dışındadır.)
Bahşişler 40 € (Mısır’da hizmet veren tüm personel için verilecek kişi başı toplam bahşiş)

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Vize ücreti (Yeşil pasaport sahiplerine vize uygulanmaz)
45 Yaş altındakiler için vize mecburiyeti vardır ve en az 1 ay önce müracaat edilecektir.
45 yaş üstündekiler vizelerini daha kısa sürede alırlar.
Belirtilen yemeklerde alınan her türlü içecekler
Her türlü özel harcamalar
Yurtdışı Çıkış Fonu (15 TL)

Öneml Notlar
Setur gerekli gördüğü durumlarda önceden yolcularına haber vermeksizin, programın içeriğini
bozmadan, turların, şehirlerin, program içerisindeki sırasını ve uçulacak olan ana havayolunu
değiştirebilir.
Kesin otel bilgisi tur kalkışından 1 hafta önce tarafınıza bildirilecektir.
Triple konaklama müsaitliğe bağlıdır.Üçüncü kişi için açılır-kapanır ek yatak verilir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Yeşil pasaport sahipleri için vizeye ihtiyaç yoktur.
Yurtdışı çıkış harcı (15TL) fiyatımıza dahil değildir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentemiz sorumlu değildir.
80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
(https://www.setur.com.tr)
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır.
Ekstra bagaj taşıma ücretleri misafirlere aittir.

Kah re(3)- Gem (4) 21-29 Mart 2019 / Türk Havayolları
Ç
Tar h
21.03.2019
28.03.2019

K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.997,00 EUR

Üç K ş l k Oda
(K ş Başı)

Tek K ş l k Oda
(K ş Başı)

1.997,00 EUR

2.557,00 EUR

