
                                                                                   

 

 אדמה מסעות וטיולים
 מצריםמטייל לסמינר 

 )כולל שייט בין לוקסור לאסואן( ימי מסע לאורך הנילוס 10

 ד"ר גילי חסקין בהדרכת:
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באריכות על מצרים, יען נמצאים בה הרבה דברים נפלאים, ויותר מאשר בכל  "ועתה באתי לדבר  

 ארץ נמצאים בה מפעלים אשר הם נעלים מכל תאור" )כתבי הרודוטוס, ספר שני(.

רודוטוס, ואכן קיומה של מצרים היה מאז ומעולם תלוי "מצרים היא מתנת הנילוס" כתב ה

ביליזציה אדירה שהקרינה את כוחה ועושרה נוסדה, בשחר ההיסטוריה, צי על גדותיובנהר. 

התרבותי על העולם הקדום כולו. היוונים והרומאים ינקו מתרבותה של מצרים והם שבו והעשירו 

 האסלאמימצרית מיוחדת במינה. הכיבוש -כשהם יוצרים תרבות הלניסטית, אותה בחזרה

ממרכזי התרבות הפכה לאחד  השניםרבות ב, שששטף את צפון אפריקה לא פסח על מצרים

החשובים בעולם המוסלמי. נצא למסע לאורך הנילוס ונדלג בין העבר המפואר להווה. נכיר 

בשלל הפירמידות, המקדשים ושכיות התרבות שהותירה  -מקרוב את תרבות מצרים הקדומה 

ובסמטאות של קהיר את האיסלם המצרי על רבדיו ועושרו, נטייל בשווקים  נפגושמאחוריה. 

 שפרחה כאן בעבר.המפוארת ת מורשתה של הקהילה היהודית ונפגוש א

 2022ינו'  30 יציאה: 

 2022  'פבר 8חזרה:  



                                                                                   

 

 
 

 תכנית הטיול
 קהיר -אביב תל 1יום 

העיר, שפירוש שמה "המנצחת",  נוסדה בסוף קצרה לקהיר.  לפני הצהרים נצא בטיסה ינו' 30 א'יום 

אטימית. עד מהרה הפכה למרכז להשכלה האלף הראשון לספירה, כבירת השושלת הפ

אתריה של קהיר.  להכיר אתותרבות המקרין על העולם המוסלמי כולו. עם הנחיתה נצא 

 -עזרא שנודע בשל מסמכי "גניזת קהיר" -נפתח את ביקורנו בביקור בבית הכנסת בן

בימי הביניים ולתוך העת  ארכיון מסמכים גדול המתאר את קורות הקהילה היהודית

 .בגיזהלינה דשה. הח

Tel Aviv 
Cairo 

 הפירמידות של סקארה 2יום 
 -בסאקרה  נבקרבגדה המערבית של הנילוס. נצא ליום טיול לביקור באתרים שנבנו  ינו' 31יום ב' 

ידיים המאכלס קברי מלכים ואצילים )מצטאבות(. בלב הנקרופוליס -נקרופוליס רחב

נמשיך לביקור במוזיאון הקדומה בעולם.  מתנשאת הפירמידה המדורגת של צוסר שהיא

 בגיזהבערב נשוב לארוחה ולינה הציביליזציה. 

 

 וקהיר המוסלמית הפירמידות של גיזה 3יום 
בגדה  םבאתרים המונומנטאליי נמשיך את ביקורנו ר'פב 1יום ג' 

במרכזו  -מישור גיזה ב נבקרהמערבית של הנילוס. 

מתנשאות שלוש פירמידות שנועדו כאתרי קבורה 

לשלושה שליטים מתקופת מהממלכה הקדומה. ללא 

ספק הפירמידות הן משיאי הבניה שנוצרו בעולם הקדום. 

וב את הספינקס נבקר בתוך אחת הפירמידות ונבחן מקר

קהיר נסע ל אחה"צבשעות הרובץ למרגלותיהן. נמשיך לביקור במקדש העמק של חפרן. 

בשוק  העיר. לפנות ערב נקדיש זמן לביקורמטאות ובשווקים של ונצא לסיור רגלי בס

 היפה של חאן אל חלילי. נלון בקהיר.

 

 המוזיאון המצרי 4יום 

לראווה את  נקדיש את היום לסיור מעמיק במוזיאון המצרי המרשים. המוזיאון מציג 'פבר 2יום ד' 

אמון -נחא-לן האוצרות שנחשפו בקברו של תותאוצרותיה של מצרים העתיקה, בכל

של מומיות וחפצים ששימשו בפולחני המוות של המצרים הקדמונים.  ותצוגה מרהיבה

"צ נסע בשעות אחה. ינמשיך לבוקר סמטאות העיר ובשוק הססגוני של חאן אל חליל

לוקסור  במקדשלשדה התעופה ונטוס ללוקסור. לאחר התארגנות וארוחה נצא לסיור לילי 

 . לינה בלוקסור.המרהיב
 



                                                                                   

 

 

 לוקסור ועמק המלכים 5יום 

לוקסור הוקמה באמצע האלף השני לפנה"ס, על הגדה  'פבר 3 ה'יום 

המזרחית של הנילוס, כבירת הממלכה החדשה וכעירו 

של האל אמון. מנגד, הגדה המערבית, שימשה 

כים ואנשי מעלה מאותה התקופה. כנקרופוליס למל

של להיכרות יסודית עם גדתו המערבית היום  נקדיש את

ונבקר בעמק המלכים. נסייר בכמה קברים הנילוס 

המעוטרים בציורי קיר מרהיבים ונבקר במקדשי המוות של המלכה חתשפסות ושל 

כמה רעמסס השלישי. נמשיך לביקור בכפר הפועלים דיר אל מדינה שבו נוכל לראות 

בשעות הערב נעלה על הספינה שתשמש מאתרי הקבורה שהקימו העובדים לעצמם. 

אותנו לקרוז על הנילוס. בלילה הראשון נלון במלון נוח בלוקסור ובמשנהו נלון על הספינה 

 הצפויים לנו(. 4)לילה ראשון מתוך 
 

 בין לוקסור לאסואן -שייט על הנילוס  6-7ימים 

בגדה המזרחית. כאן הוקמו כמה מקדשים  נבקרנמשיך את סיורנו בלוקסור והפעם  'פבר 4-5 שבת-ו'ימים 

מרהיבים שהופכים את לוקסור ל"מוזיאון הפתוח הגדול בעולם". נבקר במקדש קרנק, 

ים נצא להפלגה בצהריר המרהיב. וובמקדש לוקס ,הגדול והמפואר במקדשי מצרים

 של אדפו המוקדשבמעלה הנילוס בדרכנו לאסואן. בדרך נעצור לביקור במקדש הנאה 

נמשיך  הורוס. זהו המקדש השני בגודלו במצרים )אחרי קרנאק( והשמור מכולם.אל ל

 תניןמקדש מתקופת בית תלמי ההלניסטית המוקדש לאל ה -בקום אומבו בשיט לביקור 

  בכל הלילות נאכל ונלון על הספינה.סובאק ואלת האהבה חתחור. 

 אבו סימבל 8יום 

הלוך ושוב לביקור  נסיעותב נעגון באסואן ונצא 'פבר 6א' יום 

מלים את הגבול בין המס - במקדשי אבו סימבל

מצרים לנוביה. המקדשים החצובים בסלע 

מתארים את דמותם של רעמסס השני 

ונפרטיטי. עם הקמת סכר אסואן, הועתק 

הצפתו. בתוף  המקדש לכאן כדי למנוע את

 –נצא לשייט בפאלוקות ו לאסואןהסיור נחזור 

ון. בערב נשוב בדרכנו אל האשד הראש –זה של הנילוס  לאזורסירות מפרש אופייניות 

  ספינה.לינה בל

 

 קהיר -אסואן  –הסכר הגבוה  9יום 

במקדש התלמאי לתור את איזור האשד הראשון על הנילוס ונבקר הספינה ונצא נפרד מ 'פבר 7 ב'יום 

ובסכר אסואן הגבוה האוגר את מימי הנילוס באגם , המוקדש לאלה איסיס, של פילה

לאחר . נצא בטיסה לקהירנמשיך לביקור באובליסק הבלתי גמור. בשעות אחה"צ  נאצר.

 . לינה בקהיר.התארגנות במלוננו נצא לארוחת פרידה באחת המסעדות הטובות בעיר

 



                                                                                   

 

 

 תל אביב -המוסלמית  קהיר 10יום 

דין, ובמסגד -א-במצודה, שהוקמה על ידי סלאחנמשיך להכיר את אתרי קהיר: נבקר  'פבר 8יום ג' 

המרשים של מוחמד עלי. נמשיך לסיור באתרים שנבנו בעיר בתקופת שלטונם של 

בשעות אחה"צ נסע לשדה התעופה לטיסה בחזרה לתל אביב.  .הממלוכים על מצרים

 נחיתה בארץ צפויה לפנות ערב.

 

 

 



                                                                                   

 

 תנאים ומחירים
 )לאדם בחדר זוגי( מחיר הטיול

 דולר 2,895 מחיר הטיול לאדם בחדר זוגי

 המחיר כולל
  לק.מסי נמל והיטלי דכולל  כמפורט בתכנית הטיול איג'פט אירבחברת טיסות בינלאומיות 

 ית הטיול.נכמפורט בתכ קהיר-ואסואןלוקסור / -קהירת פנים וטיס  

  :טיול.לאורך כל ה ת דלוקסמלונות מדרגלינה 

  ימים( 5 / לילות 4ה ראשונה )ת דלוקס או דרגבספינה מדרג בין לוקסור לאסואןשייט. 

 .כלכלה: חצי פנסיון )ארוחות בוקר וערב(. בעת השייט פנסיון מלא 

 ממוזג בהעברות ובסיורים כמפורט בתכנית. תחבורה: אוטובוס 

  :ומדריכים מקומיים דוברי אנגלית. מדריך מצוות "אדמה מסעות וטיולים"הדרכה 

 .דמי כניסה: לאתרים המפורטים בתכנית 

 .תשר: לנותני השירותים השונים 

 המחיר אינו כולל
 :דולר. 495 תוספת ליחיד בחדר בסך 

 :דולר 85בעלות של  ים. ניתן להוציא את האשרה, באמצעות משרדנונדרשת אשרת כניסה למצר אשרות כניסה .

דפים ריקים,  2יום לפני היציאה, דרכון בתוקף מעל חצי שנה מיום הכניסה עם  35עליכם להעביר למשרדנו, לפחות 

 תמונות דרכון זהות ועדכניות. 2-ומוקלד טופס בקשה 

 מים מינרלים ושתייה בארוחות. 

 הביטוח הוא חובה! החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם  ע לעשות ביטוח בריאות ומטען.על הנוסרפואי:  ביטוח

 הלך הטיול )ראה בנוסף הערות מיוחדות להלן(.למטייל במ

 הערות מיוחדות
 מופיעה באזהרות המסע מטעם המטה ללוחמה בטרור )לוט"ר(. נוסח האזהרה מופיע בכתובת:  מצרים

http://www.nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/Egypt.aspx  אזהרות הן המלצות בלבד ואילו שהיודגש

ההחלטה על ביקור/שהייה במקום כלשהו נתונה לשיקול דעתו של כל אדם ועל אחריותו הבלעדית, תוך שהוא שוקל 

 .את משמעויות אזהרת המסע, סיכונים אחרים מלבד סיכוני הטרור ומודע להוראות הדין הישראלי

 בכלל זה אתרי הביקורלהעניק בטחון לתיירים המבקרים בה, מעוררי הערכה, ם עושה מאמציםממשלת מצרי . 

הזוכים לאבטחה צמודה  -והאמריקאים  של הישראלים . עוד יותר מכך ניכרת הדאגה לשלומםוהמלונות מאובטחים

 לאורך כל הטיול. 

  עלול להיות מחולף  מסוימיםר באתרים הטיול, ושהביקועל המטיילים להביא בחשבון שיתכנו שינויים בתכנית

י דרובהתאם להסטיסות הפנים, ההמראה והנחיתה של בשעות ואיחורים בהתאם לשינויים בביקור באתרים אחרים, 

 שעות הפתיחה )שעשויים להשתנות( וסידורי האבטחה בכל מקום ומקום.

 תנאים כלליים לטיול
 .לתכנית זום לטיולי אדמה מסעות וטיולים" המצורף על הטיול חלים התנאים המפורטים ב"דף תנאים כלליי

 בכל מקרה של סתירה גוברים התנאים המפורטים כאן על אלו המפורטים בתנאים הכלליים.

 


