Antik Mısır Ve Nil Nehri
Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri Mısır. Tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak
bilinen krallar, firavunlar her şeyin üstünde iktidarlarıyla tıpkı piramitler gibi gökyüzüne
doğru ve devasa
Tarih : 12-10-2019 - 18-10-2019
Şehirler : Abu Simbel, Asvan (Gemi), Edfu (Gemi), Esna, Kahire, Luksor (Gemi)
Otel : 5*
Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli seferiyle
Peşin Ücret : 2.450 DOLAR
Tek Kişilik Oda Farkı : 490 DOLAR
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : Tüm Yemekler Dahil

Tur Programı 1.Gün
12/10/2019
İstanbul - Kahire
Turumuz kişiye özel aracın sizi adresinizden alması ile başlıyor. Yeni havaalanı Dış Hatlar
Gidiş Terminali'nde buluşarak check-in işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında Türk
Havayolları'nın tarifeli seferi ile Kahire uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Varışımıza istinaden
havalimanında bizleri bekleyen özel aracımız ile Gize Piramitleri turumuz için otelimizden
hareket edeceğiz. İlk durağımız Dünya’nın Yedi Harikası'ndan birisi olan ve isimlerini
yaptıran firavunlardan almış Keops, Kefren ve Mikerinos Piramitleri olacaktır. Binlerce yıl
önce yapılan ve gizemlerini hala koruyan bu 3 piramit, aralarında Pisagor üçgeni olacak
şekilde tasarlanmıştır. Pisagor’dan yıllar önce yapılan bu piramitler Mısırlılar'ın çok
gelişmiş matematik ve geometri bilgileri olduğunu göstermektedirler. Gizemli piramitleri
gezdikten sonra kafası Firavun, gövdesi aslan şeklinde olan , doğan güneşi ve firavun için
yeniden dirilişi temsil eden Sfenks’i göreceğiz. Pençelerinin arasında tapınak bulunan, “
yaşayan heykel” Sfenks’i gezdikten sonra öğle yemeğimizi alacağız. Yemek sonrası
Mısır'ın antik başkenti Memphis'te bulunan, basamaklı Piramit olarak da bilinen Sakkara
Piramit’ini gezeceğiz. Dünya üzerinde taştan yapılan ilk büyük anıt olarak kabul edilen
Sakkara Piramit’ini gezdikten sonra otelimize dönüyoruz.Akşam yemeğimi ve konaklama
otelde.
2.Gün
13/10/2019
Kahire
Kahvaltının ardından 7000 yıllık tarihi ile en eski medeniyetlerden birisi olan Mısır’ın eski

şehir merkezi, piramit tarihlerini öğrenebileceğimiz Mısır Müzesi, Mohamed Ali Cami ve
Han El Halil Bazaar gezeceğiz. Öğle yemeğini turumuz sırasında yerel bir restoranda
alacağız. Bugün akşam yemeğimizi teknede dans gösterisi eşliğinde alacağız. Otelimize
transfer oluyoruz. Konaklama otelde.
3.Gün
14/10/2019
Kahire - Luksor (Gemi)
Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Yerel havayolları ile Luksor uçuşu. Varışta ilk
durağımız Mısır’daki en büyük tapınak kompleksi olan Karnak Tapınağı. UNESCO Dünya
Mirası Listesi'nde yer alan, dünyada bugüne kadar inşa edilmiş en geniş antik yapı olan
Karnak Tapınağı'nı gezdikten sonra gemiye transfer ve öğle Yemeği. Öğle yemeğimizin
ardından dünyanın en büyük açık hava müzesinin bulunduğu Luksor’da 9. Firavun
tarafından eski Mısır Tanrıları'nın en büyüğü Amon adına inşaa ettirilmiş Luksor Tapınağı'nı
gezeceğiz. Açık hava müzesini andıran tapınak gezimizin ardından gemimize dönüyoruz.
Akşam yemeğimi ve konaklama gemide.

4.Gün
15/10/2019
Luksor ( Krallar Vadisi ) – Esna - Edfu (Gemi)
Kahvaltının ardından Krallar Vadisi turumuz için hareket ediyoruz. Kral mezarlarını
gezdikten sonra ilk kadın firavun Hatşepsut anısına yaptırılan Hatşepsut Tapınağı'nı da
göreceğiz. Kraliçe Hatşepsut’a ait ,mezar tapınaklarının en eskisi Hatşepsut’u gezdikten
sonra gemimize dönüyoruz ve öğle yemeğimizi alıyoruz. Gemi Edfu’ya haraket edecektir.
Akşam yemeğimi ve konaklama gemide.

5.Gün
16/10/2019
Edfu – Kom Ombo - Asvan (Gemi)
Kahvaltının ardından Şahin Başlı Horoz Tapınağı olan M.Ö. 57 yılında tamamlanan Edfu
Tapınağı'nı gezeceğiz. Kom Ombo’ya doğru hareket edecek. Öğle yemeği gemide. Yemek
sonrası Nil Irmağı kıyısında, Timsah & Şahin Tanrı Tapınağı olan Kom Ombo Tapınağı'nı
ziyaret ediyoruz. İyilik tanrısı Horus ve kötülük tanrısı Sobek yani 2 tanrı tarafından
paylaşılan tek tapınak olan Kom Ombo içerisindeki kabartmalar, burayı daha sonra kilise
olarak kullanan Kıptiler tarafından silinmiştir. Nil Irmağı'nın taşmaları ve depremler sonucu
zarar görmüş tapınağın taşlarından başka inşaatlarda kullanılmak üzere kullanılmıştır.
Aswan’a hareket. Akşam yemeğimi ve konaklama gemide
6.Gün
17/10/2019
Asvan – Abu Sımbel - Asvan (Gemi)
Bugün erken kahvaltımızı kumanya olarak alacağız. Özel aracımız ile Abu Simbel’e hareket
ediyoruz. Varışta muhteşem bir başyapıt olan Abu Simbel Tapınağı'nı geziyoruz. Bu tapınak
Güney Mısır'da Firavun II. Ramses tarafından düşmanlarına ne kadar güçlü olduğunu

göstermek ve eşi Nefertari’ye sevgisini için yaptırılmıştır. Simbel Dağı'nın içerisi oyularak
yapılan tapınak, Aswan Barajı yapımında sular altında kalma tehlikesine karşı, UNESCO
liderliğinde 6 sene süren çalışma sonrası geriye taşınmıştır. Bu büyüleyici gezinin
ardından özel aracımızla Aswan’a dönüyoruz. Asvan’a varışımızla birlikte gemimize binecek
ve limandan ayrılacağız. Öğle yemeğimiz gemimizde olacak. Bugün görülecek yerler
arasında tamamlanmamış 3500 yıl öncesine ait Obelisk ( dikili taş) ve baraj yapımından
önce UNESCO Nubiye Projesi kapsamında sökülmüş ve Agilkia Adası'na taşınmış Filai
Tapınağı bulunmaktadır. Gezilerimizin ardından Nil Nehri'nin huzurlu manzarasını
geleneksel yelkenli Felluca ile çıkaracağız. Tur sonrası gemiye transfer. Akşam yemeğimi ve
konaklama gemide.
7.Gün
18/10/2019
Asvan - Kahire - İstanbul
Kahvaltının ardından havaalanına transfer. Yerel havayolları ile Kahire uçuşu varışta Türk
Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul’a hareket ediyoruz. Turumuz önceden vermiş
olduğunuz adrese yapılacak kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Hizmetler
Ücrete Dahil Olan Hizmetler
- Türk Havayolları ile İstanbul-Kahire-İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete ilişkin
alan vergileri
- Yerel Havayolları ile Kahire – Luksor / Aswan – Kahire ekonomi sınıf uçak biletleri ve bu
biletlere ilişkin alan vergileri
- Ev – alan – ev transferi
- Belirtilen otelde kahvaltı dahil konaklama
- Nil Nehri’nde 5* Gemi’de tam pansiyon konaklama
- Programda belirtilen tüm yemekler
- Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler
- Geziler esnasında gezilecek müze ve ören yerlerine giriş ücretleri
- Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
- Yurtdışı çıkış harcı
- Seyahat sigortası

Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
- Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
- Yemekler esnasında alınacak içecekler
- Bahşişler ( Yerel rehberler, Gemi personelleri ve şoförler için ortalama kişi başı 40-$
toplanmaktadır)
- Fazla bagaj ücretleri
- Kişisel harcamalar
-Vize Ücreti
** Yeşil pasaporta vize gerekmemektedir.
** Umuma mahsus pasaport ( Bordo ) sahipleri vizeye tabidir.

Turun Artıları
+ 7000 yıllık köklü geçmişi ile Antik Dünya’nın en eski medeniyetini keşfedeceğiz

+ Antik Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran Mısır Müzesi’ni gezecek,
120.000 parçadan oluşan eserlerden en önemlilerini göreceğiz

+ Dünyadaki en büyük tek-taş heykeli olan 73.5 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde
ve 20 metre yüksekliğindeki Büyük Gize Sfenksi’ni ziyaret edeceğiz

+ Dünya’daki taştan yapılan ilk büyük anıt tasarımı olarak kabul Sakkara Piramidi’ni görme
fırsatı bulacağız

+ Antik Mısır’ın başkenti Memphis’teki piramit bölgesinde keşifler yapacağız

+ 2.Ramses tarafından tam 20 yılda yaptırılan ve dağın içini oyarak inşa edilen soluk kesici
Abu Simbel Tapınakları’nı gezeceğiz

+ Tam 6650km uzunluğu ile Dünya’nın en uzun nehri olan Nil’de keyif ve keşif dolu bir
gemi turuna çıkacağız

+ Asvan’dan Luksor’a yapacağımız gemi gezintimizde, limanlarda duracak ve bölgedeki
antik çağdan kalma bir çok yapıyı göreceğiz.

+ Krallar Vadisi’nde Amon-Ra adına inşa edilmiş Hatshepsut Tapınağı’nı keşfedeceğiz

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.

Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

