
 



PCR testi, Bu gezimizde PCR testi gereklidir, yolculuğa 72 saat kala PCR testi 

yaptırılmalıdır. İngilizce olarak düzenlenmiş negatif COVID-19 PCR testi sonucu ibraz 

edilmelidir. (Testi pozitif çıkan misafirlerimiz tura katılamazlar. Tur katılım hakları yanmaz. 

Bir sonraki aynı geziye katılma imkanları olacaktır. )PCR testi alınırken-seyahat için olduğu 

belirtilmelidir. 

1. GÜN /  
İSTANBUL – HURGHADA 22:30 / 23:55 

Bu akşam saat 18:30’da İstanbul Havalimanı Dış hatlar gidiş terminalinde Ejder Turizm 

yetkilileri ile buluşuyoruz. Bagaj ve bilet işlemlerimizin ardından TÜRK Havayolları 

tarifeli seferi ile Mısır’ın Hurghada kentine yolculuğumuz başlıyor. Gece sularında 

havalimanına varışımızın ardından yerel rehberimiz tarafından karşılanıyoruz ve 

konaklayacağımız otelimize transferimiz yapılıyor. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: SWISS IN RESORT 4*vb. 

2. GÜN /  

HURGHADA 
Sabah otelimizde kahvaltımızın ardından şehri keşfetmeye çıkıyoruz. İlk durağımız 

Hurgada’nın en eski alanı olan ve pazarları ile meşhur El Dahar. El Dahar 

ziyaretimiz sonrasında Eski Kiliseyi (Orthodox Coptic Church) ziyaret ediyoruz. 

Devamında Hurghada'da çöl gezisi yapmak üzere 4x4 araçlarımıza binerek safari 

turumuza başlayacağız. Örümcek araba olarak da adlandırılan Buggy araçlara da 

binerek eğlenceli bir tur gerçekleştireceğiz. Deve gezisi de turumuza dahil olacak. 

Öğle Yemeği turumuz esnasında alınacaktır. Turumuzun bitiminde gün batımını 

izleyerek otelimize geri döneceğiz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: SWISS IN RESORT 4*vb. 
 



3. GÜN /  

HURGHADA – LUXOR 
Sabah çok erken saatlerde kahvaltımızı alarak otelden ayrılıyoruz. Kara yolculuğu ile 

Luxor kentine doğru 3-4 saat sürecek bir yolculuğa çıkacağız. Luxor’a varışımızda yerel 

Mısır Bilimci rehberimiz tarafından karşılanacağız ve turumuza başlayacağız. Eski Mısır 

uygarlığında çöl kayalarının içlerinin oyularak yapıldığı muhteşem mezarların ve 

firavunların öbür dünyadaki hayatları için hazinelerle doldurduğu Krallar Vadisi ilk 

ziyaret noktamız olacak. Daha sonra Mısır'daki en çarpıcı anıtlardan biri olan 

Hatshepsut Tapınağı'nı ziyaret edeceğiz. Burada tapınağın büyük avlularında 

dolaşırken ve karmaşık hiyeroglif süslemelere hayran kalırken, aynı zamanda tahtı 

kazanmak için erkek olarak poz veren Mısır'ın ünlü kadın hükümdarı Kraliçe 

Hatshepsut hakkındaki tarihi öğreneceğiz. ÖĞLE YEMEĞİMİZİ turumuz esnasında 

alacağız. Turumuzun devamında bugüne kadar yapılmış en büyük ibadet yeri olan 

Karnak Tapınağı. Eski adı “Ipet-isut”, “en kutsal yerler” anlamına gelir. Tapınak ya da 

daha doğrusu tapınak kompleksi, firavunlarca nesilden nesile 2000 yıldan fazla bir 

sürede inşa edilmiştir. Kompleks içinde adeta sütun ormanlarından oluşan ‘’Hipostil 

Salonu’’nu göreceğiz. Daha sonra Mısır'ın 18. Hanedanı III.Amenotep (MÖ 1386- 

1353) temsil eden iki anıtsal heykel olan Menon heykellerini ziyaret edeceğiz. Bu 

heykeller modern Luxor şehrinin batısında yer alırlar ve doğuya Nil Nehri'ne doğru 

bakarlar. Heykeller, oturan kralı, annesi, karısı, tanrı Hapy ve diğer sembolik 

gravürlerin tasvirleriyle süslenmiş bir tahtta tasvir etmektedir. 18 metre yükseklikte ve 

her biri 720 ton ağırlığında; her ikisi de tek kumtaşı bloklarından oyulmuştur. Bu 

gezimizin ardından aracımıza binerek Luxor otelimize dönüyoruz. Geceleme 

otelimizde. 

OTELİMİZ: PYRAMISA ISIS HOTEL vb. 
 



4. GÜN /  

LUXOR 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından Nil Nehri turumuz olacak. 

Firavun döneminden beri Mısır’ın can damarı olan Nil Nehri’nin huzurunu 

yaşayacağımız bu turda gerçek Mısır yaşamına tanıklık edeceğiz. Teknemiz muz 

plantasyonlarıyla kaplı olan ‘Muz Adası’na yanaşacak ve bu adada kısa bir keşif 

molası vereceğiz. Adanın tatlı muzlarından tadacağımız bir gezi olacak. ÖĞLE 

YEMEĞİ turumuz esnasında alınacaktır. Batı Şeria tepelerini göreceğimiz özel 

yelkenlimizde rehberimizden tarihi bilgiler alacağız. Şeker kamışı tarlalarını 

göreceğimiz ve mısır çayı eşliğinde güneşin batışını izleyeceğimiz bu turumuzda tüm 

gün manzaranın keyfini çıkaracağız. Turumuzun sonrasında otelimize transfer 

oluyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: PYRAMISA ISIS HOTEL vb. 
 
 
 

 

5. GÜN /  

LUXOR – EDFU – ASWAN 
Bugün otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından özel aracımızla otelimizden 

ayrılıyoruz. Nil Vadisi atmosferinde Mısır’ın köy ve kasabalarından geçerek bir başka 

tarihi kenti olan Edfu’ya transfer oluyoruz. İlk durağımız Nil'in Batı Şeria'sında, 

Luksor'un yaklaşık 1 saat güneyinde Edfu şehrinde bulunan eski bir Mısır tapınağı 

olan Edfu Tapınağı olacak. Greko-Romen döneminde baş tanrı Horus-Apollo'dan 

sonra Apollonopolis Magna olarak bilinen bu tapınak Mısır'daki en iyi korunmuş 

tapınaklardan biridir. Öğle yemeği turumuz esnasında alınacaktır. Bu ziyaretimizden 

sonra Mısır'ın en önemli anıt alanlarından biri olan Aswan'ın 12 kilometre 

güneyindeki Philae adasında bulunan Tapınakları ziyaret edeceğiz. Adaya yerel 

motorlu teknelerle geçeceğiz. İsis kültürü için eski bir hac merkezi olan ve yüzyıllar 

boyunca gücüyle gezginlerin gözlerini kamaştıran bu tapınak Firavunlar döneminden 

Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine kadar her hükümdarın buradaki taşlara kendi 

damgasını eklemesiyle ünlenmiştir. Anıtları blok blok bu adaya taşıyan UNESCO'nun 

kurtarma projesiyle sulu bir mezardan kurtarılan tapınaklar, bugün ziyaret eden 

herkes üzerinde cazibesini korumaya devam ediyor. Bu ziyaretimizden sonra adadan 

ayrılarak otelimize transfer oluyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: OBELISK NILE HOTEL ASWAN 4* VB. 



6. GÜN /  

ASWAN – MARSA ALEM 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından özel aracımızla yola çıkıyoruz. 

Bugünkü durağımız bir başka sahil kenti olan Marsa Alem olacak. Yaklaşık olarak 5 

saat sürecek olan yolculuğumuzun ardından otelimize varıyoruz. Bagajlarımızı 

bırakıp kısa bir dinlenmeyi takiben tekrar otelimizden ayrılarak Marsa Alam çölünde 

harika bir deneyim yaşamaya gidiyoruz. Çölün kalbine inmeden önce profesyonel 

eğitmenimizden bedevi çayı eşliğinde brifing alıyoruz. Ardından kasklarımızı teslim 

alarak sürüşe başlıyoruz. Yaklaşık olarak 1 saat sürecek sürüşümüzden sonra harika 

anılarla otelimize dönmek üzere transfer aracımıza geçiyoruz. Otelimize transferin 

ardından geceleme otelimizde. 

OTELİMİZ: BLISS NADA HOTEL 4* VB. 
 
 

 

7. GÜN /  

MARSA ALEM – HURGHADA - ISTANBUL 01:30 / 05:30 
Sabah otelimizde alacağımız kahvaltımızın ardından serbest zamanlarımız olacak. 

Rehberimizin belirlediği saatlerde lobide buluşuyoruz. Özel aracımızla Hurghada 

Havalimanı’na transferimiz gerçekleşecek. Uçuşumuz gece geç saatlerde olacak. 

İstanbul uçuşumuzu yapmak üzere işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. 
 

8. GÜN /  

ISTANBUL VARIŞ 
Türk havayolları tarifeli seferi ile Hurghada – İstanbul uçuşumuzu yapıyoruz. Hurgada 

havalimanından 01:30’da kalkan uçağımız sabah 05:30’da İstanbul havalimanına iniş 

yapacaktır. Anılarla dolu turumuz sona eriyor. 



FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

 İstanbul – Hurgada – İstanbul arasında Türk Havayolları ile ekonomi sınıfı 

uçuş biletleri, vergileri ve bagaj taşıma hakkı.

 2 gece Hurghada, 2 gece Luxor, 1 Gece Aswan, 1 gece Marsa 

Alem olmak üzere toplam 6 gece 3*& 4* otelde konaklama

 Otelde alınacak kahvaltılar

 Tur programında belirtilen tüm turlar ve havalimanı transferleri

 4 öğle yemeği

 Türkçe rehberlik hizmeti

 Zorunlu seyahat sağlık sigortası ( COVID-19 KAPSAMLI )
 

FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER: 

 Kişisel Harcamalar

 Yurtdışı çıkış harcı (50 TL)

 Mısır Vizesi ücreti (Şahsi başvuru esnasında konsolosluğa ödeme yapılır) Yeşil 

Pasaporta vize gerekmez

 Programda belirtilmeyen turlar, geziler ve yemekler

 Alkollü ve alkolsüz içecekler

 Tüm yabancı bölgesel yerel servis bahşişleri, Yabancı garson, şoför, yerel rehber ve 

diğer yabancı personeller için sizler adına verilmek üzere havalimanında kişi başı 

tavsiye edilen min. 80 USD toplanarak tur liderine teslim edilir. Bölgede çalışan 

personellere grup adına takdim edilir.

PCR testi Bu gezimizde PCR testi gereklidir. Yolculuğa 72 saat kala PCR testi 

yaptırılmalıdır. İngilizce olarak düzenlenmiş negatif COVID-19 PCR testi sonucu 

ibraz edilmelidir. Dönüşte de ayrıca PCR testi gerekmektedir. (Testi pozitif çıkan 

misafirlerimiz tura katılamazlar. Tur katılım hakları yanmaz. Bir sonraki aynı geziye 

katılma imkanları olacaktır.  

AŞI KARTI ZORUNLUDUR (TÜM AŞILAR UYGUNDUR) 
 



VİZELER HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 

Mısır Seyahatinizde Vize için dikkate almanız gereken hususlar aşağıdaki gibidir. 

 
o Yeşil pasaporta sahip misafirlerimiz vizeden muaftırlar. 

o Seyahat tarihi itibari ile 18 yaşından gün almamış ve 45 yaşın üzerindeki 
misafirlerimiz başvurularını şahsi olarak konsolosluğa yapmaları gerekmektedir. 
Vize sonucu 3 ila 5 iş gününde çıkmaktadır. 

 
o 18 ila 45 yaş arasındaki misafirlerimizin online ön başvuru yapmalarının ardından 

konsolosluktan gelecek onay bilgilendirmesi sonrasında nihai başvuru için yine 
konsolosluğa gerekli evraklar ile birlikte şahsi başvuru yapmaları gerekmektedir. 
Şahsi başvuru sonucu aynı şekilde 3 ila 5 iş günü içinde çıkmaktadır. Ancak 
online ön başvuru sonrası onaylama süresi konsolosluk kanaatinde olup 
değişiklik göstermektedir. Gerekli evraklar için lütfen satış temsilcinize danışınız. 


