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טיול בארץ הפרעונים, מעל הזמן, חוצה תקופות ונוגע בכנפי ההיסטוריה של ערש 

התרבות, הפירמידות, הספינקס, המומיות, ניחוח אירופאי באלכסנדריה והנילוס כולל; 

 .במורד הנילוס על ספינת טיולים מפוארת ועודימי שייט  3אפשרות לטיסה בכדור פורח, 

 

 
 

על  וארוחת ערב הופעת פולקלורנסיעה מטאבה לקהיר חצית תעלת סואץ, בערב   1יום 

   הנילוס

נתחיל את הטיול ממעבר טאבה שאחרי אילת. לאחר המעבר במסוף נפגוש את האוטובוס 

שגם יסייעו לנו במעבר הגבול בטאבה ובביקורת  הממוזג עם המדריך והמלווה המצריים

. נעשה את דרכנו בנופים המדהימים של סיני לכוון קהיר ובדרך נחצה את תעלת הדרכונים

ונעשה צ'ק אין למלון ואחרי התרעננות מהנסיעה סואץ המיתולוגית וההסטורית. נגיע לקהיר 

היום במופע ריקודים ושירה במלון נצא לארוחת ערב ושייט רומנטי על הנילוס, נסיים את 

 מסורתית. 

 

  ניחוח אירופי במצרים, ביקור בעיר אלכסנדריה 2יום 

נסיעה לאלכסנדריה הקלאסית השוכנת בקצה המערבי של הדלתא לחופי הים התיכון 

ומשמשת כשער המערבי של מצרים לאירופה. נבקר במצודת קאייתביי, ארמון מונתזה, הנמל 

 המודרנית המנציחה את הספרייה המפורסמת של אלכסנדריה.המפורסם והספרייה 
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 הספינקס ופירמידות Giza 3יום 

כדי לחזות באחד משבעת פלאי העולם העתיק והיחיד שעדיין עומד על תילו;  Gizaנצא ל 

, כאן בסמוך Chephresוהפירמידה הגדולה של  Chephren ,Mycerinuהפירמידות של 

הספינקס  -הגדול ספק אדם ספק חייה, שנוצר מאבן יחידה  לנילוס משקיף על הכל הפסל

השותק, אשר עדיין מהווה חידה. נשיר מבט אל הספינקס ומשם נמשיך לפירמידת המדרגות 

ק"מ מדרום לקהיר.  900בסקארה. בערב נקח את רכבת הלילה מקהיר לכוון אסואן שנמצאת כ 

ליחיד )בהתאם להרשמה לטיול(  נלון בקרון הלינה של הרכבת ובו תאי שינה זוגיים או

 המצויידים במיטות.

 

 
 

 אסואן ומקדש פילה 4יום 

עם ההגעה בבוקר לאסואן נעלה על ספינת נהר יפה ונצא לשלושה ימי שיט רומנטי על הנילוס. 

של המאה שעברה. נמשיך  60-נבקר בסכר אסואן שהיה לפלא הנדסי כאשר נבנה בשנות ה

איזיס ושוכן על אי קסום בין שני הסכרים. נחזור לארוחה ומנוחת למקדש פילה שהוקדש לאלת 

הפאלוקה. בסוף  -צהריים בספינה ואחר הצהריים נצא לשייט קסום בסירת מפרש מסורתית 

 היום נחזור ללינה על הספינה.
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 סימבל קום אומבו ואדפו-המקדשים של אבו 5יום 

סימבל נבקר במקדש של רעמסס ובמקדש לפנות בוקר נצא באוטובוס מהספינה וניסע לאבו 

של נפרטרי. נחזור לספינה ומשם נצא לשיט במורד הנהר לעבר המקדים המרשימים של קום 

 אומבו ואדפו. לקראת ערב נחזור לספינה לארוחת ערב ולינה.

.  

 

  אדפו לוקסור וכרנך 6יום 

ועצום המשלב בשעת בוקר מוקדמות נבקר במקדש הורוס בעיירה אדפו, מקדש קסום 

ארכיטקטורה פרעונית ויוונית. נמשיך בשייט ללוקסור למקדשי כרנך, קומפלקס שמחבר 

שלושה מקדשים עיקריים ועוד מקדשים קטנים. כרנך הוא המקדש הגדול והקדום ביותר 

 בעולם. ארוחת ערב ולינה בספינה.

https://www.amir-peleg.com/
mailto:amir@amir-peleg.com


 (בהמשך פורסםי מדוייק מועד)

 

 peleg.com-https://www.amir/ peleg.com-amir@amir 0505553844 אחרים טיולים פלג אמיר
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 לוקסור עמק המלכים 7יום 

שנים מונומנטים אדירים להנצחת שושלת  500במשך כ בבוקר נצא לטייל בעמק המלכים נבנו 

אמון. ביום זה נאפשר למי שירצה לרחף בכדור פורח מעל -ענח'-הפרעונים, שם גם קבור תות

הנילוס כשלצידו כדורים פורחים נוספים פרחים היוצרים מראה מדהים מעל הנילוס )הכדור 

. בערב ניקח את רכבת לצת ביותרפורח הינו אופציונלי ובתוספת תשלום במקום(, חוויה מומ

 הלילה לקהיר, שוב לינה בתאי שינה זוגיים.

 

 
 

   הגעה עם בוקר ברכבת הלילה לקהיר וביקור בקבר סאדאת 8יום 

לביקור מרגש  עם בוקר ובסיום המסע צפונה של רכבת הלילה לקהיר נחזור לעיר הבירה ונצא

 נעבור דרךבקברו של אדריכל השלום בין ישראל למצרים הנשיא אנואר סאדאת. לאחר מכן 

 ., נשוב ללינה במלון בקהיראזורים מודרנים בקהיר המתחדשת והמפתיעה

 

 ושוק ח'אן אלח'לילי המפורסם ומוזיאון קהיר העזר-בית הכנסת בןוקהיר העתיקה  9 יום 

קהיר העתיקה, נבקר בכנסיות קופטיות עתיקות ומרשימות ונשמע על ביום זה נסייר ברחובות 

אחת הקהילות המיוחדות והחשובות במצרים. לאחר מכן נמשיך לבית הכנסת בן עזרא 

מאות אלפי דפים כתובים ומודפסים המספרים  19-שבו נתגלו במהלך המאה ה 9-מהמאה ה

ום זה נקנח במוזיאון יוצא הדופן שנהבי 1000סיפורים מרגשים אודות קהילות יהודיות במך 

של קהיר, האוצר בתוכו שכיות חמדה, אוצרות תרבות ואומנות מצרית יוצאת דופן,  הרעמססים 

, כל זה לא לפני שנבקר בוק ושאר אוצרות, יהיה זה סיכום מעניין של הטיול בארץ הפרעונים

 שוק ח'אן אלח'ליל. –הססגוני המפורסם והמדהים של קהיר 
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    יציאת מצרים בדרך בני ישראל 10 יום 

לאחר ארוחת הבוקר ובהתאם למועד הטיסה נעשה דרכנו לשדה התעופה בקהיר לטיסה 
 הבייתה לנתב"ג.
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   ונתונים נוספים   מחירים

  אמיר פלג" עבור קבוצת סטודנטים סגורה  –הטיול הינו מטעם "טיולים אחרים

 מהאוניברסיטה הפתוחה.

  32מקסימום  22בקבוצה מינימום אנשים 

  דולר לאדם בחדר זוגי 1,280המחיר הינו 

  דולר 390 –תוספת ליחיד בחדר 

  המחיר כפוף לשינויים בשרותי הקרקע 

 ארוחות בוקר וערב ובימי ההפלגה גם ארוחות צהריים בכל הימים יוגשו. 
 
 

 המחיר כולל:

 נסיעה באוטובוס נוח וממוזג לאורך כל ימי הטיול 

 4  בקהיר4במלון לילות לינה * 

 3 5על הנילוס ברמת  ולינה בספינה ימי שייט *Deluxe Nile Cruise  או דומה לה

 ברמתה

 לינה בתאי שינה זוגיים או בודדיםהרכבת ליל ,. 

 ליווי ושמירה צמודה בכל הטיול 

  שייט על הנילוסוהופעת פולקלור 

 דמי כניסה לכל האתרים 

 רכב ממוזג 

 מדריך ישראלי מנוסה מצוות טיולים אחרים 

 מדריכים מקומיים באתרים נבחרים 

 ( 70אופציה בתוספת תשלום לריחוף בכדור פורח, ניתן להחליט ולשלם בעת הטיול-

 לאדם(  90$

 טיפים לנותני השירות המקומיים במצרים 

  צהריים ארוחת גםימי השייט  3ארוחות: בכל ימי הטיול ארוחות בוקר וערב. ב. 

 

 המחיר אינו כולל:

 תספק את  –: הוצאת הויזה הינה תהליך שאינו מסובך, "טיולים אחרים ויזה למצרים
ש"ח שישולם  140ההנחיות לתהליך הוצאת הויזה. הוצאת הויזה כרוכה בתשלום של כ 

 ישירות לספק הויזה.

  ,שתייה בזמן הארוחות, ביטוח, וכל דבר שאינו מוזכר אלכוהול והוצאות אישיות 
  הזהרת מסע בתוקף למצרים יש  *
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 2019 באפריל למצרים בטיול המטיילים של דעת חוות מתוך

 אותם את אותנו שואלים אנשים למצרים, להגיע חלום הגשמת הייתה זו מבחינתנו " -
  ... איך אפשר מותר השאלות

  מדהימה חוויה הייתה זו ההזדמנות על תודה
  

 לשמחתי חששות, בעיקר אלא ציפיות לי היו לא הנסיעה לפני המצופה. מעל היה הטיול " -
 את בעיקר אבל הכל את אהבתי ההיפך. רהק אלא התקיימו שלא רק לא אלה חששותיי
 " בדרך שפגשתי האנשים

  )עו"ד( כהן שמואל
  
 שעשיתם רואים טובה, הקבוצה ומעניינים, מיוחדים המקומות בעיני, מדהים היה הטיול " -

 " נהדרת היתה פורח כדור של האופציה בנושא, הכנה עבודת
 באפריל הטיול את צילומה מתוך סקילי, ענת וערכה שצילמה לסרטון הקלק )צלמת(. סקילי ענת

2019 
TubeYou 

  
 דומה לא דבר שום בעבר, ,וקראתי תמונות שראיתי למרות מאד, אותי הפתיעה מצרים " -

 " שחוויתי העוצמתית החוויה את להעביר ויכול האמיתי לדבר

  
 של הכרונולוגי בסדר היה הטיול אם שמחה הייתי נהדרים, היו והאתרים התכנית " -

 " והתכנון האתרים הקצב, הדינמיקה, את אהבתי הבניה,
 )אדריכלית( שביט אפרת
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