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       Egipt – Moise si cele 10 porunci  

 

Sharm el Sheikh – Sahara – Cairo – Piramide – Sfinx – Marea Rosie – Muntele Sinai – 
Dahab – Ras Abu Galum – Israel- Ierusalim – Petra  

De la 345 € /pers/sejur 

All Inclusive 
 

D A T E  D E  P L E C A R E  

30.08, 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 

04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 

08.11 

 

 

T A R I F U L  I N C L U D E   
 Transport avion Bucuresti – 

Sharm el Sheikh – Bucuresti 

 7 nopţi cazare cu All inclusive 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport 

 Asistenta turística * 

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  
 Taxele de aeroport 95 

euro/persoana 
 Taxa de viza 25 €/pers 
 Asigurarea medicala de calatorie  
 si asigurarea storno 
 Intrarile la obiectivele turistice, 

alte taxe si cheltuieli personale. 

 

 

B O N U S :  

Excursie opţională  

Croazieră pe Marea Roşie pentru  

posesorii de SENIOR VOYAGE CLUB 

CARD  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunt câteva locuri în lume pe care oricine visează să le vadă şi în mod cert 
unul dintre ele este Egipt! Senior Voyage oferă ca destinație de vacanţă o 
zonă in care exoticul şi misterul se intrepătrund si unde veţi putea trăi 
experienţe culturale inedite şi degusta mâncăruri extraordinare! 
Piramidele si palatele faraonilor păstrează încă multe mistere care vă vor 
fascina şi crea impresia că vă aflati intr-o lume de poveste, iar dacă veţi 
vizita Sharm el Sheikh vă veţi simţi precum în frumoasele poveşti ale 
Seherezadei, acesta fiind una dintre cele mai luxoase staţiuni ale lumii cu o 
arhitectură urbană impresionantă! Întrucât este o țară arabă in care se 
întrepătrund influenţele culturale diferite din nordul Africii și din Orientul 
Mijlociu, limitată la nord de Marea Mediterană, la est de Marea Roșie, la 
sud de Sudan si la vest de Libia, veţi putea trăi momente şi experiente 
unice de vacanţă indiferent de vârstă! 
 
Datorită frumuseții naturale și a diversității peisajelor, fiind una dintre 
destinațiile cu aer tropical și deșertic, Egipt este intitulat şi “Mama Lumii 
turistice”! Este colțul de rai al site-urilor grandioase precum Piramidele 
din Giza, Abu Simbel sau malul de vest al Luxor, iar acestea sunt doar 
câteva. O vizită în Egipt este împlinirea unei dorinţe adânci şi misterioase 
pentru că este un tărâm ce te înfioară şi încântă în multe feluri... 
Fascinanta istorie antică asteaptă să fie descoperită din Cairo în nord, 
până la Abu Simbel în sud. Vă veţi putea bucura de spectacolul orbitor al 
lumii subacvatice din Marea Rosie, deşertul cu spaţii vaste presărat cu 
oaze prosapete şi răsfăţa în ademenitoarele staţiuni de la malul mării. Cât 
despre peisaje, ele îmbină cu finețe zonele deșertice cu apele turcoaz intr-
un cadru superb unde vă veţi dori să reveniţi negreşit! 
 

 
Mituri şi istorie 
Istoria perioadei antice a Egiptului este învăluită în mister şi legende. 
Marii învăţaţi au crezut că vor găsi reminiscienţe ale unor evenimente 
preistorice în vechile mituri egiptene, cum ar fi cel care descrie lupta 
dintre zeii Osiris şi Seth pentru tronul Egiptului, dar este puţin probabil ca 
aceste mituri să aibă fond istoric. În pragul celui de-al treilea mileniu 
înaintea erei noastre, civilizaţia egipteană se face cunoscută, înscriindu-se 
în istorie, în acelaşi timp, se semnalează existenţa unui popor cu o rasă 
relativ omogenă, constituirea unui stat, a unei limbi şi a unei economii 
agricole remarcabile pentru punerea la punct a unui sistem complex de 
irigaţii. Scrierea neobişnuită, originală, exprimând legi, obiceiuri, o religie 
aparte, întregesc această civilizaţie, care a evoluat destul de puţin pe o 
perioadă de trei milenii. 
 
Vechii egipteni foloseau mai multe denumiri pentru ţara lor. Cea mai 
frecventă este, fără îndoială, Kemet, care înseamnă „pământul negru”. În 
textele egiptene mai figurează termenii „ia meri”, având sensul de „pământ 
iubit” şi „ta nutri”, cu înţelesul de „pământ al zeilor”. 
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SENIOR VOYAGE este conceptul grație 

căruia cetățenii europeni de peste 55 

ani (și nu numai) pot beneficia de un 

program complet pentru a-și petrece 

vacanța în cele mai variate destinații 

turistice, în perioada sezonului turistic 

redus octombrie-mai. 

Ai intrat în Senior Voyage Club? 

Nemaipomenit! Înseamnă că poți 

pleca într-o vacanță premium la 

prețuri incredibil de mici.  

Vei avea ocazia să vizitezi Europa si 

Africa și să împărtășești experiența ta 

cu alți seniori din toate colțurile 

Europei. Pentru ca totul sa fie ușor și 

accesibil, grupul de companii care 

activează sub umbrela Memento 

Holidays subvenționează și negociază 

costurile călătoriei, făcând produsul 

Senior Voyage unic pe piața din 

Europa. 

Această inițiativă se încadrează în 

sfera așa numitului turism social, 

oferind ocazia tuturor să descopere 

lumea. Modul de obținere al  SENIOR 

VOYAGE CLUB CARD, precum și 

regulamentul după care acesta 

funcționează este disponibil la adresa 

www.seniorvoyage.eu. 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD se 

acorda contra cost (25 euro/card) 

pentru a putea beneficia de 

avantajele cardului.  

 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

 Avansul la înscriere este de minim 

100 €/persoana, 50% cu pana la 2 

luni inainte de plecare iar restul de 

plata cu 1 luna inainte de plecare.  

 NU se accepta partaj 

 ATENŢIE! Grupul NU VA AŞTEPTA 

turiştii care întârzie la îmbarcare. 

 *Asistenta turistica este asigurata 

de reprezentantii din destinatie si 

include preluarea, insotirea si 

conducerea turistilor de la punctul 

de sosire spre locul de cazare sau 

spre vizitarea unui obiectiv turistic. 

Precum si suport la destinatie, pe 

durata sejurului, fiind in legatura 

directa cu organizatorul. 

 

 

Program excursii 
 
Excursie gratuită 
 
 Croazieră pe Marea Roşie - excursie opţională inclusă pentru posesorii de  

Senior Voyage Club Card.  

 
 
Excursii optionale recomandate 
 
 Oraşul Cairo – Piramidele şi Sfinxul 
Durată: aprox. 12 ore   

 
Excursie începe cu piramidele lui Kheops, Kephren şi Mykerinos, ce au fost 
numite de greci “una dintre cele şapte minuni ale lumii antice” şi continua cu 
Sfinxul şi Valea Templului, apoi vizitarea fabricii de papirus. Muzeului 
Egiptean din Cairo oferă artefacte din perioada fanariotă dintre care nu 
puteau lipsi mumiile celebre ale vechilor regi ai Egiptului şi comorile Regelui 
Tutankamon (opţional). La prânz  este inclus şi se va servi la un restaurant în 
apropiere de Piramide. 
Urmează piramidele lui Kheops, Kephren şi Mykerinos şi impresionează prin 
valorea istorică şi meticulozitatea cu care au fost realizate, fiind situate pe 
malul fluviului Nil - cele trei piramide sunt singurele dintre cele şapte minuni 
ale lumii antice care mai există. Cu o vechime de peste patru milenii si fiind 
construite între anii 2700-2500 î.Hr., lângă vechea capitală egipteană Memphis, 
în cinstea celor trei faraoni egipteni cărora le poartă numele, sunt obiective ce 
merită vizitate pentru misterul şi farmecul lor!  

 
 Mănăstirea Sfânta Ecaterina şi oraşul de aur – Dahab 
Durată: aprox. 8 ore 

 
Excursia incepe cu o călătorie prin deşert ce duce la Mănăstirea Sfânta 
Ecaterina ce adăposteşte capela Rugul Aprins, declarat a fi locul unde Moise 
a văzut flacăra vie şi unde opere de artă valoroase, icoane şi unele dintre cele 
mai importante colecţii de manuscrise din lume se regăsesc în incinta 
mănăstirii. Oraşul de aur Dahab se află la doar 80 km de Sharm el Sheikh, 
denumit aşa pentru zăcămintele de aur din zonă şi cele mai aurii dintre 
nisipuri, o locaţie exotică ce ne trimite cu gândul la o lume de basm şi vă va face 
să vă simţiţi că păşiţi pe o pajişte de bijuterii. Tabloul este completat de 
restaurante cu mancaruri exceptionale specifice, unde aceasta se serveşte pe 
jos, asemeni stilului beduinilor păstrat ani de zile, iar peştii pot fi aleşi din 
vitrină şi prepararea lor se face a la carte.  

 

 Petreceri în deşert 
Durată: aprox. 4 ore 

 
Bedunii care trăiesc în zonă ştiu să deosebească fiecare vale, dună şi munte, 
viaţa lor fiind concentrată în jurul păstoritului şi vieţii simple, dar 
spectaculoase în acelaşi timp. Petrecerile in deşert au loc în corturile 
beduinilor situate în mijlocul desertului, cu cina traditională implicând zarb–
ul, o modalitate de a găti preparatele, musai si carne, timp de 2-3 ore în 
cuptoarele improvizate sub nisip. Veţi avea ocazia să invăţaţi dansul din buric – 
„el tanora”, apoi veţi putea urmări luna si stelele căzătoare pe cerul limpede al 
Egiptului cu un telescop modern, ascultând în acelaşi timp poveşti deosebite 
despre lumea lor tradiţională. Intoarcere la hotel in jurul orei 20:00. 

 
 

http://www.seniorvoyage.eu/
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N O T A  

 Distributia camerelor la hotel se 

face de catre receptia acestuia; 

problemele legate de amplasarea 

sau aspectul camerei se rezolva de 

catre turist direct la receptie, asistat 

de ghidul local. 

 Pentru anumite facilitati din hotel 

sau din camera, hotelierul poate 

solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif etc.); in 

momentul sosirii la hotel, solicitati 

receptionerului sa va informeze cu 

exactitate asupra lor. 

 Compania aeriană îşi rezervă 

dreptul de a modifica orarul de 

zbor. 

 Agentia nu  se obliga sa gaseasca 

partaj persoanelor care calatoresc  

singure 

 Turistii se vor prezenta la aeroport 

cu 2 ore inainte de plecare. Limita 

de bagaj admisa – 2 bagaje de 

mana a cate 10 kg. 

 Excursiile opționale pot suferi 

modificări, iar programul concret, 

desfășurat pe zile, al excursiilor 

opționale se va primi la destinație. 

 La frontiera  este obligatorie 

detinerea unui pasaport valabil 

minim 6 luni 

 
 

 

 

 
 

 Ierusalim & Betleem  
Durată: aprox. 24 ore 

 
Excursia începe la orele 22:00 din Sharm el Sheikh şi se traversează graniţa 
până în Israel unde veţi fi aşteptaţi de un autocar special. Vizitele pe 
teritoriul Israelului includ mai multe obiective şi incep cu Muntele 
Măslinilor. Următoarea oprire este la La Zidul Plângerii unde puteţi pune 
rugăciuni scrise şi îi veti observa pe rabini la rugăciune. Betleem-ul este la 
10 km distanţă, oraşul sfânt regăsindu-se în West Bank si fiind situat într-o 
regiune deosebită unde cea mai importantă atractie turistică este Biserica 
naşterii - locul naşterii lui Iisus (renovată de-a lungul timpului şi păstrând 
ahitectura iniţială, unde veţi putea vizita grota unde Iisus a fost născut).  
 

 Oraşul Petra 
Durată: aprox. 20 ore 

 
Excursia incepe din Sharm el Sheikh cu prima oprire în portul Nweiba si 
apoi in Aqaba, două dintre staţiunile deosebite ale zonei cu plajele 
deosebite. Obiectivul principal al excursiei este oraşul Petra sau “oraşul de 
piatră” ce impresionează fiind un sit arheologic din sud-vestul Iordaniei, la 
poalele muntelui Hor, întinzându-se până la valea Arabah, de la Marea 
Moartă şi până la Golful Aqaba. Renumit pentru arhitectura săpată aproape 
în întregime în piatra muntelului pe care se sprijină majoritatea clădirilor. 
“Un oraş roşiatic trandafiriu vechi cât jumătate de vreme” este definit in 
prezent ca fiind “una dintre cele mai pretioase moşteniri culturale ale 
omenirii”.  Excursia include prânzul, taxele de vamă şi pe cele de vizitare a 
obiectivelor principale.  
 

 Show cu delfinii şi City Tour  
Durată: aprox. 6 ore 

 
În Sharm el Sheikh aveţi ocazia să vă bucuraţi de o varietate de atracţii 
turistice, dintre acestea fiind nelipsite City Tour-ul de prezentare al oraşului 
şi diferitele puncte de atracţie, printre care şi Dolphinella Sharm el Sheikh. 
Veţi avea ocazia să vă bucuraţi de un show cu aceste mamifere deosebite 
pentru 45 de minute de unde veţi rămâne cu siguranţă cu amintiri superbe, 
având chiar ocazia să înnotaţi cu acestea în mod coordonat cu dresorii lor, 
pentru 30 de minute.   
City Tour-ul începe chiar de la hotel şi prima vizită este realizată la 
Moscheea Al Mustafa, cea mai mare si mai deosebită din oraş şi la Catedrala 
Cerească ce face parte din cele mai recunoscute zece biserici din lume. 
Imagini istorice din Biblie sunt păstrate in muzeele din oraş şi acestea sunt 
accesibile turistilor. Vizitele continuă cu Neama Bay, Spring Lively de unde 
priveliştea este minunată, o plimbare in centrul oraşului Mashyia când este 
prevăzută şi pauza de shopping şi vă puteţi delecta cu o cafea egipteană sau 
băuturi răcoritoare specifice.  
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Hotel AA Amwaj Oyoun  4* (sau similar 4*) – All Inclusive 

 

 

  

 
www.holidayworld.es  

Loc în Dublă / Triplă – 345 euro 
 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 NU se acceptă partaj 

 Supliment Single – 170 euro 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Nu este inclusă taxa de aeroport 

95 euro/persoană și taxa de viză 

25 euro/persoană. 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

plătesc supliment 50 euro 

 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi modificată, 

în acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 

 Localizare: 
Hotelul este situat la 6 minute de plaja privata cu nisip, in Nabq Bay, la 

aproximativ 9 km de aeroportul din Sharm el Sheikh si la 20 km de Naama 

Bay. 

 
 Facilitățile hotelului: 
Hotelul pune la dispozitia turistilor sai restaurante a la carte si bufet, baruri, 
piscina de relaxare, piscina in aer liber, divertisment de seara, terasa, sala 
de fitness si sauna.  
Complexul dispune si de o galerie comerciala cu magazine de suveniruri , 
salon de frumusete / barbier si bancomat.  

 
 Facilitățile camerelor: 
Hotelul dispune de camere standard, , toate dotate cu balcon sau terasa, aer 

conditionat individual, uscator de par, tv satelit, seif, telefon, minibar, 

facilitate pentru prepararea ceaiului/cafelei, room service(contra cost). 

Categoria hotelurilor si a 

mijloacelor de transport este cea 

oficiala pentru tara vizitata. 

Autoritatile locale isi rezerva 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a oricarei 

persoane care nu prezinta 

suficienta incredere. Agentia 

organizatoare nu poate fi facuta 

raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate 

anterior plecarii. Turistul isi asuma 

riscurile de a-i fi refuzata intrarea si 

de aceea este obligat sa informeze 

agentia asupra oricarui incident 

petrecut in afara granitelor 

Romaniei, precum si asupra 

oricarei tangente pe care o are cu 

statul vizitat.  

 

N O T A  

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la 

receptie, asistat de ghidul local. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel, solicitati 

receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

 Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor. 

 Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure 

 Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore inainte de plecare. Limita de bagaj 

admisa – 2 bagaje de mana a cate 10 kg. 

 Excursiile opționale pot suferi modificări, iar programul concret, desfășurat pe 

zile, al excursiilor opționale se va primi la destinație. 

 Excursiile opționale gratuite se vor organiza în prima sau în ultima zi, în drum 

spre aeroport sau hotel, în funcție de orarul de zbor. 

 Grupul minim pentru a se organiza excursiile opționale este de minim 20 

persoane. 

 La frontiera  este obligatorie detinerea unui pasaport valabil minim 6 luni 

 

află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

http://www.holidayworld.es/
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 Localizare: 

 
Este amplasat la 8 km de aeroport, la 25 km de Naama Bay si  la 29 km de 
Orasul Vechi, în regiunea Nabq Bay, pe malul marii. 

 
 Facilitățile hotelului: 
Hotelul pune la dispoziția turiștilor mai multe restaurante: restaurant  
“Riviera”, restaurant “Palmera” ambele bufet suedez, restaurant a la carte 
italian Portofino, pescaresc Star fish, oriental Falafel Oriental, barbeque 
Grill house, centru spa, sauna, baie cu aburi, jacuzzi, salon de 
infrumusetare, coafor, programe de animatie seara in amfiteatru, 
nightclub, sala de conferinte, magazine de suveniruri, mini market, 
internet cafe, banca, schimb valutar, medic la cerere, parcare, rent a car, 
servicii de curatatorie si spalatorie. 

 
 Facilitățile camerelor: 
Camerele au finisaje deosebite si facilitati moderne: bai cu dus sau cada, 

uscator de par, telefon, internet wireless, TV satelit, balcon sau terasa cu 

vedere la gradina. 

Categoria hotelurilor si a 

mijloacelor de transport este cea 

oficiala pentru tara vizitata. 

Autoritatile locale isi rezerva 

dreptul de a refuza intrarea pe 

teritoriul statului a oricarei 

persoane care nu prezinta 

suficienta incredere. Agentia 

organizatoare nu poate fi facuta 

raspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate 

anterior plecarii. Turistul isi asuma 

riscurile de a-i fi refuzata intrarea si 

de aceea este obligat sa informeze 

agentia asupra oricarui incident 

petrecut in afara granitelor 

Romaniei, precum si asupra 

oricarei tangente pe care o are cu 

statul vizitat.  

 

Loc în Dublă / Triplă – 395 euro 
 

R E D U C E R I & S U P L I M E N T E  

 NU se acceptă partaj 

 Supliment Single – 190 euro 

 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în 

cameră dublă. 

 Nu este inclusă taxa de aeroport 95 

euro/persoană și taxa de viză 25 

euro/persoană. 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani 

care nu au însoțitor peste 55 ani: 

plătesc supliment 50 euro 

 Unitatea de cazare menționată în 

acest program poate fi modificată, 

în acest caz agenția oferind o 

alternativă similară. 

 

Hotel Grand Plaza 5* (sau similar 5*) – All Inclusive 

 

 

  

 
www.holidayworld.es  

N O T A  

 Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia; problemele 

legate de amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la 

receptie, asistat de ghidul local. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); in momentul sosirii la hotel, 

solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor. 

 Compania aeriană îşi rezervă dreptul de a modifica orarul de zbor. 

 Agentia nu  se obliga sa gaseasca partaj persoanelor care calatoresc  singure 

 Turistii se vor prezenta la aeroport cu 2 ore inainte de plecare. Limita de 

bagaj admisa – 2 bagaje de mana a cate 10 kg. 

 Excursiile opționale pot suferi modificări, iar programul concret, desfășurat 

pe zile, al excursiilor opționale se va primi la destinație. 

 Excursiile opționale gratuite se vor organiza în prima sau în ultima zi, în drum 

spre aeroport sau hotel, în funcție de orarul de zbor. 

 Grupul minim pentru a se organiza excursiile opționale este de minim 20 

persoane. 

 La frontiera  este obligatorie detinerea unui pasaport valabil minim 6 luni 

 

află mai multe pe 

www.seniorvoyage.eu 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 

http://www.holidayworld.es/

