NEW BALKAN TOURS
ЛУКСОЗЕН КРУИЗ ПО РЕКА НИЛ
полет от Варна
екскурзия на Кайро с включени входни такси и обяд
включени всички входни такси по време на круиза
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Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
Самолетен билет Варна – Кайро/Хургада – Варна
Регистриран багаж 20 кг и 7 кг ръчен багаж
1 нощувка на база обяд и вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5*
3 нощувки на база All Inclusive в хотел Hawaii Riviera Resort 5*
3 нощувки на база закуска, обяд и вечеря на круизен кораб 5*
Трансфер Хургада – Асуан – Луксор – Хургада
Трансфер летище – хотел – летище
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус с включен обяд и входна такса за
Египетския музей
Екскурзия до Луксор, Карнак и долината на кралете
Екскурзия до Асуан – Високата стена, Големият язовир, Недовършеният Обелиск и
храмът на Изида от о-в Филае
Екскурзия до Ком Омбо и храмът на Собек
Екскурзия до Едфу и храмът на Хор
Безплатни чадъри и шезлонги на плажа и басейна на хотела
Wi-Fi в общите части на хотела
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро с ДЗИ
Представител на туроператора с български език за целия престой.
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Цената не включва:
Badawya Vip –разходка из Сахара с ATV, джипове и езда на камили – 99 лв/ 59 лв дете до
11,99г.
Доплащане за по луксозен хотел Steigenberger Aquamagic 5* или подобен – 90 $/ 45 $ за
дете за 4 нощувки на All Inclusive
Доплащане за All Inclusive по време на круиза – 160 $
Туристическа виза издавана на ГКПП, с валидност 30 дни – 25.00 USD
Бакшиши по време на круиза – около 35 $
Резервации:
Депозит 350 лв при резервация
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: 100 лв
от 60 до 31 дни: 350 лв
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa
Полетно разписание: За датите: 06.09 и 20.09
Превозвач: Bulgarian Air Charter
Варна– Кайро – 06:40 – 09:20
Хургада – Варна – 10:30 – 15:00
Полетно разписание: За датите: 13.09 и 27.09
Превозвач: Bulgarian Air Charter
Варна– Хургада – 07:40 – 10:40
Кайро – Варна– 11:10 – 14:00
ПРОГРАМА
програмата се изпълнява и в обратен ред
ДЕН-1 Събота
Директен полет до Хургада. Кацане на Летище Хургада. Трансфер до хотела. Настаняване
в хотела. Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно
време. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2 Неделя
Възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из Сахара с ATV,
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джипове и езда на Камили с шоу програма. Връщане в хотела. Свободно време. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН-3 Понеделник
Закуска. Ранно отпътуване за град Асуан. По време на пътуването се спира за почивка. По
обяд пристигане в Асуан. Трансфер до Кораба. Настаняване. Обяд. Обиколката ще
започне от Високата стена на язовир Насър. Високата стена е разположена на 7,3 km над
завършената през 1902 година и неколкократно реконструирана Ниска стена, като
увеличава значително обема на образувания от тези 2 стени язовир Насър. Основното
предназначение на Асуанските язовирни стени е да ограничат язовира, чрез който да се
регулира неравномерното течение на река Нил, предотвратявайки ежегодните
разрушителни наводнения и създавайки запас от вода, която да се използва в
земеделието при засушливи периоди. Те се използват и за основа на мощности за
производство на електроенергия във водноелектрически централи. Изграждането им
оказва значително влияние върху икономиката и културата на Египет. Туристическата
обиколка продължава до недовършеният обелиск. Недовършеният обелиск е сред найголемите, създадени в древността. Висок 42 метра и тежащ почти 1 200 тона, този
великолепен паметник никога не е видял дневна светлина. Проектът е изоставен, заради
появила се пукнатина в камъка. В наши дни недовършеният обелиск може да се види в
скалата, в която е бил изсечен. Това от своя страна предлага поглед към
каменообработващите техники на древните строители. Знаците, направени от
инструментите им, все още са видими, както и линиите, маркиращи местата, където е
било сечено. Днес този ценен исторически артефакт е част от музей на открито.
Екскурзоводската програма ще приключи с Храма на Изида. Първоначално той се е
намирал на о. Филае, който днес е залят от водите на яз. Насър. Храмът е спасен и
пренесен на о. Агилика, благодарение на мащабната спасителна операция на ЮНЕСКО.
Вечеря. Нощувка на кораба, акостирал на пристанището на Асуан.
ДЕН-4 Вторник
Закуска. Ранно оплаване за Ком Омбо. Разглеждане на храмовете в Ком Омбо и Едфу,
които са на 50 км северно от Асуан. Първият комплекс се извисява над река Нил. Храмът
Ком Омбо, наречен на Бога на Крокодилите – Собек, и бога на Соколите – Херу-Ур. Ком
Омбо заема мястото на древния град Па-Себек или т.нар. владението на Собек,
представляващ център, издигнат в култ на бога-крокодил Собек. Храмът Ком Омбо
възниква в епохата след фараоните, като основите му са положени от Птолемей VI около
180-145 г. пр.Хр., а римската епоха е времето на неговото окончателно завършване.
Характерна особеност на храма Ком Омбо е неговата симетрия спрямо главната си ос,
като от двете страни на входния пилон са издигнати статуите на боговете. Построен е в
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елинистичната епоха, т.е. по време на Птолемеите, и представлява необичаен двоен
храм - на Собег, бога на крокодилите, и на Хор - на соколите. Връщане на кораба и
отплаване към Едфу. Обяд. След обиколката Ком Омбо екскурзията продължава към
Храмът в Едфу. Храмът край Едфу е с наистина внушителни размери – с височина 36,
ширина 79 и дължина 36 м. Строителството на Храмът край Едфу е започнато през 237 г.
пр.н.е., а е завършен двадесет години по-късно при династията на птолемеите в чест на
Хор. Според преданията този каменен монумент е построен на мястото, където се е
състояла митичната битка между Хор И Сет. Истината обаче е, че това е последният от
поредицата издигнати храмове тук, като е завършен при Птолемей 12-и. Основният
строителен материал на храма е от пясъчник. Преди да бъде открит от пустинните
пясъци са се подавали само пилоните на входа. Въпреки това за времето преди да бъде
напълно разкопан опитни крадци са успели да отмъкнат някои ценни съставни части от
светилището. Надписите по стените на древноегипетския паметник предоставят важна
информация за езика, митологията и религията по време на гръко-римски период в
Древен Египет. Прибиране на корабът. Отплаване за Луксор. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5 Сряда
Закуска. Слизане от кораба за посещение на Луксор.
Посещение на Луксор - древната столица на египетските фараони. Това е мястото, където
е бил древният град Тива. Разглеждане на останките от храмовите комплекси Карнак и
Луксор. Изумителният Храм на царица Хатшепсут - единствената жена-фараон.
Посещение на Долината на царете с изключително красивите 62 гробници, Колосите на
Мемнон и др. Хиляди туристи от целия свят всяка година избират Луксор за своя
ваканционна дестинация, за да се насладят на тези паметници на историята и
архитектурата. Луксор е идеалното място и за онези, които са решили да посетят Горен
Египет. В Луксор е й крайната спирка на корабните пътешествия по река Нил.
Крайречният булевард на Нил в Луксор е идеалното място за бягство от жегите.
Обяд. Посещение на Карнак и храмовете на Луксор. Вечерта вечеря. Нощувка на кораба,
акостирал в Луксор.
ДЕН-6 Четвъртък
Закуска. Освобождаване на каютите. Трансфер до Хургада с луксозен автобус.
Настаняване в хотела. Свободно време за почивка. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-7 Петък
Закуска. Ранно отпътуване за Кайро. На 250 км. преди Кайро стоп пауза за почивка,
свободно време за хапване и тоалетна. След почивката се насочваме за посещение на
Музеят на Египет в Кайро. Снимките в музеят са позволени срещу допълнително
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заплащане без светкавица. В музеят са показани повече от 12 000 артефакта от всеки
период на египетската история. Египетски национален музей притежава колекция от 136
000 ценни експонати – от статуи и релефи до миниатюрни монети и амулети. Музеят е
открит от Саид Паша през 1857 година, по предложение на френския архитект Огюст
Мариет, като няколко пъти се мести, за да се установи накрая в самото сърце на
Кайро.След посещение на музея, групата продължава към известните пирамиди в Гиза.
Пирамидите в Гиза от дълго време са най-посещаваната атракция около Кайро. От
времето на тяхното изграждане пирамидите в Гиза въплъщават древността, мистерията –
и дават повод за невероятни хипотези. Пирамидите са единственото чудо на древния
свят, което е оцеляло почти непокътнато. Погребалната голяма пирамида на Хеопс е найстарата в Гиза и най-голямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона
варовикови блокове, тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 000 роби. Трите
по-малки пирамиди в съседство принадлежат на Хеопсовите царици или сестри.
Сфинксът е разположен наблизо, странна фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска
брада. Свободно време. Обяд в местен ресторант. Следобед отпътуване за хотела.
Привечер настаняване в хотела в Кайро. Вечеря.
Свободно време или вечерни екскурзии по желание: Вечерен круиз по река Нил с вечеря
и ориенталско шоу. или Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза.
Нощувка.
ДЕН-8 Събота
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Кайро за полет към България
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Badawya Vip – Следобедна полудневна екскурзия из Сахара с ATV, джипове и езда на
камили - 99 лева / 59 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
Ще имате възможност да се насладите на разходка с АТВ из пясъчните дюни на Сахара.
След разходката с АТВ , приключенеито продължава с възможност за яздене на камила и
типично ориенталско шоу.За тези от Вас ,които са избрали вариант за сутрешна разходка
из Сахара ще бъде сервирана вкусна ориенталска закуска. За вечерният вариант на
разходката е предвидена романична вечеря в ориенталски стил.
Цената включва: двупосочен трансфер от хотела, разходка с АТВ, езда на камила,
ориенталско шоу , закуска или вечеря с включени безалкохолни напитки.
HAWAII RIVIERA RESORT AQUA PARK & SPA 5*
Местоположение: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* е необикновени уникален
хотел намиращ се на брега на Червено море. Предлага спираща дъха гледка към
безкрайните води на Червено море. Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5 е разположен
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на стратегическо място в сърцето на курорта Хургада, заобиколен от главни улици с
множество магазини и ресторанти. На първа линия на Червено море, хотел Hawaii Riviera
Aqua Park & Spa 5* предлага на своите клиенти собствен частен плаж. С внушителният по
размери АКВА Парк, хотела е чудесен избор за малки и големи.
Хотел: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* е построен в арабски стил. Идеален избор
за почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи спокойствие и пълноценна
почивка. Хотела предлага на своите гости: АКВА ПАРК, 24 часова рецепция, Лоби Бар, Бар
на плажа, Бар на басейна, Главен ресторант, Басейн, Снек Бар, Шезлонги и чадъри,
Гмуркане и водни спортове, Анимация по време на престоя, Детски клуб (04г.-12г.),
Детски басейн, Детски площадки за игра, Детски кошарки, Водни пързалки, Плажен
волейбол, Фитнес, Аеробика, Плажно мини футболно игрище, Билярд, Wi-fi достъпен на
рецепция, Амфи театър с анимационна програма, Билярд
Услуги на хотела срещу доплащане: Спа център, Турска баня, Парна Баня, Салон за
красота, Център за гмуркане, Доктор, Wi-fi по стаите – 35$ за седмица / 10$ за ден / 5$ на
час, Италиански ресторант, Азиатски ресторант, Ориенталски ресторант
Стаи: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* разполага с 430 стандартни стаи, 82
супериорни стаи , 24 семейни стаи и 6 апартамента. Стандартната стая разполага със
следните удобства: 42 м², Тераса или балкон, Телефон, Сейф, Сателитна телевизия,
Сешоар,Мини Бар, Климатик, Баня с вана или душ, Машина за чай и кафе, Гледка към
басейна, Почистването на стаите и смяната на кърпите и тоалетните принадлежности се
извършва всеки ден.
Ресторанти: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5*предлага на своите клиенти:
Главен Ресторант – Закуската в главният ресторант стартира в 07:00 ч. до 10:00ч.
Обядът се сервира от 12:30ч. до 14:30ч., а вечерята започва от 18:30 ч. до 21:00ч.
Главният ресторант предлага различна интернационална кухня с различни видове ястия
всеки ден. За вкусната храна се грижи добре подбран екип от майстор готвачи.
Късна вечеря от 22:00 ч. до полунощ. Студена вечеря от 01:00 ч. - 05:00 ч.
Италиански ресторант – Срещу доплащане може да се насладите на вкусна италианска
кухня. Италианският ресторант не влиза в концепцията на All Inclusive. Ресторантът
работи от 18:30 ч. – 20:00 ч. и от 20:30 ч. – 22:00 ч.
Ориенталски ресторант – Насладете се на вкуса на арабската кухня в ориенталската
обстановка на ресторанта. Ресторантът работи от 18:30ч. – 20:00ч. и от 20:30ч. – 22:00ч.

www.NBTA.bg
052 603 387

NEW BALKAN TOURS
Азиатски ресторант – Вкусна Азиатска кухня се предлага от 18:30ч. – 20:00ч. и от 20:30ч.
– 22:00ч.
Пицария – Пицарията предлага пици по Италианска оригинална рецепта. Сладолед
Барове:
Lobby Bar: Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* разполага с лоби Бар намиращ се на лобито
на хотела. Барът е идеално място да се насладите на различни видове напитки и да си
починете в краят на деня. Лоби барът предлага напитки от 00ч.-00ч.
Pool Bar: Барът на басейна предлага различни видове освежаващи безалкохолни и
алкохолни напитки. Pool Bar предлага напитки от 10:00ч. до залез слънце.
Beach Bar: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* разполага с бар на плажа. Ще имате
възможност да се насладите на прекрасна гледка към Червено море с коктейл в ръка.
Beach bar предлага напитки от 10:00ч. до залез слънце.
Диско Бар: Дискотеката на хотела отваря врати в 23:30ч. до и работи до като има
клиенти.
Плаж: Хотел Hawaii Riviera Aqua Park & Spa 5* разполага със собствен частен плаж.
Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно.
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