Tel: +40 752.200.003
Email: rezervare@roju.ro
Website: www.roju.ro

Persoana de contact: Traian Aurelian Iacob
Numar de telefon: 0745.823.433
NUME

Price (€)
Adult

Copil

SCURTA DESCRIERE A EXCURSIILOR

CULTURA
1

69
Cairo
Plecare la ora 02.00 AM
Retur la 21.00

45

Cairo taramul legendelor si a piramidelor, prima si cea mai importanta dintre cele 7 minuni ale lumii
antice, capitala limbii arabe, orasul tuturor timpurilor ce isi are inceputurile pe vremea faraonilor.
Programul include:
➢ Transport auto cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet ( toate bauturile sunt contra cost)
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ continuam excursia si mergem pe malul estic al Nilului pe malul vestic traversand Nilul cu
feluca, optional
➢ vizitam Piramidele din Giza (Khufu, Mekran, Kefrin)
➢ continuam cu vizitarea Sphinxul si templul Sfinxului
➢ souvenir shop
➢ inapoi la Hurghada – 2 opriri pe drum (atat la dus cat si la intoarcere) pentru relaxare si odihna
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2

84

51

Super Cairo
Plecare la ora 02.00 AM
Retur la 21.00

3

Cairo Elite
Individualno les than 2

149 84

Plecare la ora 02.00 AM

4

Cairo cu avionul

223 194

Cairo taramul legendelor si a piramidelor, prima si cea mai importanta dintre cele 7 minuni ale lumii
antice, capitala limbii arabe, orasul tuturor timpurilor ce isi are inceputurile pe vremea faraonilor.
Programul include:
➢ Transport auto cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet (toate bauturile sunt contra cost)
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ Muzeul de Egiptologie cu ale sale renumite mumii dar si sala regelui Tut Ankh Amun unde se
afla faimoasa sa masca din aur
➢ continuam excursia si mergem pe malul estic al Nilului pe malul vestic traversand Nilul cu
feluca, optional
➢ vizitam Piramidele din Giza (Khufu, Mekran, Kefrin)
➢ continuam cu vizitarea Sphinxul si templul Sfinxului
➢ souvenir shop
➢ inapoi la Hurghada – 2 opriri pe drum (atat la dus cat si la intoarcere) pentru relaxare si odihn
Cairo taramul legendelor si a piramidelor, prima si cea mai importanta dintre cele 7 minuni ale lumii
antice, capitala limbii arabe, orasul tuturor timpurilor ce isi are inceputurile pe vremea faraonilor.
Programul include:
➢ Transport auto cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet (toate bauturile sunt contra cost)
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ Muzeul de Egiptologie cu ale sale renumite mumii dar si sala regelui Tut Ankh Amun unde se
afla faimoasa sa masca din aur
➢ continuam excursia si mergem pe malul estic al Nilului pe malul vestic traversand Nilul cu
feluca, optional
➢ vizitam Piramidele din Giza (Khufu, Mekran, Kefrin)
➢ continuam cu vizitarea Sphinxul si templul Sfinxului
➢ souvenir shop
➢ inapoi la Hurghada – 2 opriri pe drum (atat la dus cat si la intoarcere) pentru relaxare si odihna
➢ masina si ghid la dispozitie
Cairo taramul legendelor si a piramidelor, prima si cea mai importanta dintre cele 7 minuni ale lumii
antice, capitala limbii arabe, orasul tuturor timpurilor ce isi are inceputurile pe vremea faraonilor.
Programul include:
➢ ghid limba romana sau engleza
➢ pranz bufet, toate bauturile sunt contra cost
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Cairo comfort,

167 143

plecare cu autocarul
Hrg-Cai- retur cu
avionul Cai-Hrg

Luxor
69 45

5

Plecare la ora 05.00 AM
Retur la 20.00

6

➢
➢
➢
➢

Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
transfer de la hotel la aeroport in Hurghada
sosire la aeroportul din Cairo
Muzeul de Egiptologie cu ale sale renumite mumii dar si sala regelui Tut Ankh Amun unde se
afla faimoasa sa masca din aur
➢ continuam excursia si mergem pe malul estic al Nilului pe malul vestic traversand Nilul cu
feluca, optional
➢ vizitam Piramidele din Giza (Khufu, Mekran, Kefrin)
➢ continuam cu vizitarea Sphinxul si templul Sfinxului
➢ souvenir shop
➢ transfer la aeroportul din Cairo
➢ aterizare la Hurghada si transfer inapoi la hotel
Excursie in cel mai vechi oras istoric, Thebha, pe numele modern Luxor unde se gasesc 1/3 din
obiectivele istorice ale lumii . Orasul este impartit in doua parti, pe langa cursul Nilului, astfel: malul de
est ( denumit si Orasul Celor Vii) si malul de vest (denumit si Orasul Mortilor). Orasul in sine este un
vast muzeu in aer liber. Taramul magicilor faraoni, al civilizatiei, unde scarabeii va pot indeplinii
dorintele. Aici aveti ocazia sa va plimbati cu trasura prin Orasul celor vii si sa va bucurati de o
plimbare cu barca pe Nil - optional
Programul include:
➢ Transport auto cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet (toate bauturile sunt contra cost
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ Malul estic – Orasul vietii
➢ Karnak temple cu Templul Khenso si Templul in aer liber Luxor - bulevardul Sfinxilor
➢ Malul vestic – orasul mortii , traversarea se poate face cu feluca - optional
➢ Colosii lui Memnon
➢ Templul Hatchepsut
➢ Vizita la Fabrica de alabastru
➢ Vizita la Museul papirusului
➢ Transfer auto la hotel in Hurghada
➢ Opriri pe drum pentru relaxare si odihna atat la dus cat si la retur
Excursie in cel mai vechi oras istoric, Thebha, pe numele modern Luxor unde se gasesc 1/3 din
obiectivele istorice ale lumii . Orasul este impartit in doua parti, pe langa cursul Nilului, astfel: malul de
est ( denumit si Orasul Celor Vii) si malul de vest (denumit si Orasul Mortilor). Orasul in sine este un
vast muzeu in aer liber. Taramul magicilor faraoni, al civilizatiei, unde scarabeii va pot indeplinii
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Super Luxor

81

51

Plecare la ora 05.00 AM,
Retur la 20.00

dorintele. Aici aveti ocazia sa va plimbati cu trasura prin Orasul celor vii si sa va bucurati de o
plimbare cu barca pe Nil - optional.
Programul include:
➢ Transport auto cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet (bauturile contra cost
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ Malul estic – Orasul vietii
➢ Karnak temple cu Templul Khenso si Templul in aer liber Luxor - bulevardul Sfinxilor
➢ Malul vestic – orasul mortii traversarea se poate face cu feluca - optional
➢ Colosii lui Memnon
➢ Templul Hatchepsut

➢ Valea Regilor ce include vizita la mormintele faraonilor
➢
➢
➢
➢

7

149 84
Luxor Elite
Individual
no less than 2 pax
Plecare la ora 05.00 AM,
Retur la 20.00

Vizita la Fabrica de alabastru
Vizita la Museul papirusului
Transfer auto la hotel in Hurghada
Opriri pe drum pentru relaxare si odihna atat la dus cat si la retur

Excursie in cel mai vechi oras istoric, Thebha, pe numele modern Luxor unde se gasesc 1/3 din
obiectivele istorice ale lumii . Orasul este impartit in doua parti, pe langa cursul Nilului, astfel: malul de
est ( denumit si Orasul Celor Vii) si malul de vest (denumit si Orasul Mortilor). Orasul in sine este un
vast muzeu in aer liber. Taramul magicilor faraoni, al civilizatiei, unde scarabeii va pot indeplinii
dorintele. Aici aveti ocazia sa va plimbati cu trasura prin Orasul celor vii si sa va bucurati de o
plimbare cu barca pe Nil - optional.
Programul include:
➢ Transport auto privat cu microbuz confortabil, modern
➢ Ghid romana sau engleza
➢ Pranz – bufet (bauturile contra cost
➢ Bilete de intrare la obiectivele mentionate in program
➢ Malul estic – Orasul vietii
➢ Karnak temple cu Templul Khenso si Templul in aer liber Luxor - bulevardul Sfinxilor
➢ Malul vestic – orasul mortii , traversarea se poate face cu feluca - optional
➢ Colosii lui Memnon
➢ Templul Hatchepsut
➢ Valea Regilor ce include vizita la mormintele faraonilor
➢ Vizita la Fabrica de alabastru
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➢ Vizita la Museul papirusului
➢ Transfer auto la hotel in Hurghada
➢ Opriri pe drum pentru relaxare si odihna atat la dus cat si la retur
8

Luxor
Extreme

137

97

9

Luxor
Romantic

143

105

Vrei ca doar cerul sa fie mai sus de tine? Bucura-te de cea mai inovatoare, captivanta si
minunata experienta. Numai la noi, acum, poti face o excursie la Luxor si poti zbura cu
Balonul deasupra Valei Regilor.
Programul include:
•
Zbor cu balonul
•
Transfer in ambele sensuri
•
Vizita la Templul Karnak
•
Vizita la Colosii lui Memnon
•
Vizita la templul lui Hatchepsut
•
Vizita la fabrica de alabastru
•
Pranzul (bauturile nu sunt incluse)
•
Excursia cu barca pe Nil este optionala
Preluarea de la hotelul dumneavoastra din Hurghada va fi in jurul orelor 22:00
Copii sub 6 ani nu pot zbura cu balonul

Croaziera pe Nil, program 2 zile, o noapte (Edfu Luxor)

118 Euro de persoana adulta in camera dubla/112 euro de persoana in camera
tripla/126 euro de persoana in camera singla/ 90 euro de copil in camera

Tariful include:
*Intalniri si asistenta pe durata tuturor venirilor si plecarilor
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*bilete de tren Luxor - Edfu
*toate transferurile
*vizita la Edfu, cu ghid atestat, egiptolog, vorbitor de limba engleza
*cazarea pe vasul de 5* deluxe
*toate mesele incluse pe vas
*vizite la principalele obiective din Luxor (Templul Karnak, Colosii lui Memnon, Templul Reginei
Hatchepsut, sesiune de shoping si fabrica de alabstru)

Tariful nu include:
Zborul cu balonul 70 euro

EXCURSII PE MARE
10

Mini – croaziera 36
pe mare, sea scope

22

11

49
Orange Island

32

O barcă cu puntea subacvatică este o soluție excelentă atat pentru inotatori, cat si pentru cei care nu
stiu sa inoate. Cei care doresc să se familiarizeze cu lumea bogată, unica subacvatică a Mării Roșii vor
avea oportunitatea de a vedea splendoarea coralilor și o mare diversitate de pești. De asemenea, veti
fi incantati de spectacolul subacvatic oferit de un scafandru. Totodata, va exista si o oprire pentru o
sesiune de inot ( veste de salvare si echipament pentru inot disponibil)
Durata 3 ore
Excursie de neuitat pe una dintre cele mai frumoase insule ale Hurghadei. Veti avea ocazia sa admirati
culorile azurii ale marii, cat si reciful colorat de corali intr-o sesiune de snorkeling. Totodata, va veti
relaxa pe plaja unica cu nisip fin, oferindu-va momente de neuitat. In pret sunt incluse: transferul,
echipamentul de snorkeling, bauturi racoritoare & masa de pranz pe barca, umbrele de soare, jocuri pe
plaja, water sport – banana, tablet si ghid.
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Plecare la ora 08.00 AM, Retur la 16.00

12

Giftun Island
Plecare la ora 08.00 AM, Retur la
16.00

34

27

34 27
13

Paradise Island

14

Mahmia Island

15

Super pescuit,

16

31

21

37

🐬🐬🐬 Delfini in
37
larg

Excursie de neuitat pe una dintre cele mai frumoase insule ale Hurghadei. Veti avea ocazia sa admirati
culorile azurii ale marii, cat si reciful colorat de corali intr-o sesiune de snorkeling. Totodata, va veti
relaxa pe plaja unica cu nisip fin, oferindu-va momente de neuitat. In pret sunt incluse: transferul,
echipamentul de snorkeling, bauturi racoritoare & masa de pranz pe barca, umbrele de soare, jocuri pe
plaja, water sport – banana, tablet si ghid.
Plecare la ora 08.00 AM, Retur la 16.00
Excursie de neuitat DE 1 ZI pe cea mai frumoasa dintre insulele pe cale le puteti vedea. Veti avea
ocazia sa admirati culorile aproape maldiviene ale marii Rosii. Tariful include transfer de la/ catre hotel,
plimbare cu yacht-ul, excursia pe insula, echipamentul de snorkeling, masa de pranz bufet pe insula,
bauturi racoritoare pe insula in timpul mesei si pe barca – racoritoare, cafea, ceai, apa. Tarif fara
snorkeling 74 euro/adult si 38 euro/copil
Tur de pescuit de o zi ce include masa de pranz- bauturi racoritoare – echipament de pescuit si de
snorkeling.
Plecare la ora 08.00 AM, Retur la 16.00
Excursie pe mare la bariera de corali, cu vaporul, in care aveti posibilitatea de a face scufundari cu un
instructor, sau snorkeling. Pretul include transfer, echipament de scufundari, instructor, bauturi
racoritoare. In cazul in care sunt insotitori care doresc sa faca doar snorkeling tariful este de 15 euro
de persoana.

Yala Dive
Plecare la ora 08.00 AM, Retur la
16.00

17

89 53

Excursie de neuitat pe una dintre cele mai frumoase insule ale Hurghadei. Veti avea ocazia sa admirati
culorile azurii ale marii, cat si reciful colorat de corali intr-o sesiune de snorkeling. Totodata, va veti
relaxa pe plaja unica cu nisip fin, oferindu-va momente de neuitat. In pret sunt incluse: transferul,
echipamentul de snorkeling, bauturi racoritoare & masa de pranz pe barca, umbrele de soare, jocuri pe
plaja, water sport – banana, tablet si ghid.

27

Excursie pe mare cu prilejul careia veti avea ocazia de a admira si chiar inota cu delfinii. Vor exista
doua opriri pentru inot si snorkeling, water sport. Echipamentul de snorkeling, pranzul si bauturile
racoritoare sunt incluse.
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18

19

20

42 32
Submarin Sindbad
Magicianul VIP
Elite
47 34
Delfinariu

34

28

Aveti oportunitatea de a va bucura de mare si soare, dar si de a admira specii unice de pesti si recifi de
corali intr-o calatorie cu unicul submarin din Marea Rosie care se scufunda pana la 22 metri. Excursia
dureaza 3 ore si se face dimineata,
Navigati la bordul unui yaht pana la insula unde va puteti plimba de-a lungul plajei cu nisipul fin, bucurandu-va
de soare si aer sau puteti inota in apele azurii ale marii. Programul include o oprire pentru snokeling, dar si una
pentru scufundari, cat si pescuit de pe vas, pranz fructe de mare, bauturi racoritoare, ceai si cafea, cat si plimbare
cu banana si tableta. Transferul, echipamentul de snorkeling, cat si cel pentru scufundari sunt incluse in pret.
Vasul are WIFI, deci puteti trimite fotografii si impresii chiar de pe vas.
Aveti sansa sa inotati cu delfinii in bazin sub supravegherea unui specialist, transfer de la si catre hotel inclus
O experiență unică si inedita .
O vizita la delfinariu nu se reduce la simpla contemplare a spectacolului sustinut de delfini. Indiferent de varsta,
aveti posibilitatea de a inota cu delfinii, o activitate placuta si educativa in acelasi timp..Ii puteti atinge, imbratisa
si chiar va puteti lasa “dusi”de acestia.

10min 5 min

Inot cu delfini

84

66
DESERT

21

Super Safari

Safari in desert de o zi ce include plimbare cu moto-quad-ul, plimbare cu camila, plimbare cu boggie
car, plimbare in desert cu Jeep-ul , vizitarea unui sat de beduini, SHOW, cina, bauturi racoritoare.
Plecare la ora 13.00, retur la 19.00

28 21

Safari de jumatate de zi cu moto quad-ul, ATV. Transferul, bauturi racoritoare si ghidul sunt incluse.

22

24

-

Quad tour(3ore)
HURGHADA
23

Hurghada - turul 13
orasului

Plecare la ora 09.00 AM sau 13.30

13

Vizitarea orasului Hurghada cu urmatoarele puncte de interes: panorama orasului, moschee, magazine
de suveniruri si parfumuri, portul orasului, piata de peste. Transferul si ghidul sunt incluse. Excursia
dureaza 4 ore
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24
25

26

Petrecerile noaptea in Egipt sunt speciale!!! Muzica, dansul, chipurile zambitoare si prietenenoase, luminile noaptea,
toate acestea fac ca vacanta dvs sa fie memorabilia! Sunteti bineveniti sa vizitati Papas Club si nu veti regreta!
Programul include transport, ghid, shisha, un cocktail alcoholic! Mai presus de orice va garantam ca aceasta noapte
va fi de neuitat!

Hurghada by night 20
- PARTY
Hurghada – turul
orasului (VIP) 30
Individual
Baie turceasca 40

25

35

23

27

incepeti turul cu vizitarea vechiului port al Hurghadei si a pietei de peste. In vecinatate puteti admira
cea mai mare moschee din Hurghada, cat si noul port, modern. Apoi veti fi condusi catre orasul vechi
unde veti vizita piata veche de zarzavaturi si fructe.. Efectuand acest tur, aveti ocazia de a observa
trecerea de la vechiul oras pescaresc la orasul modern, turistic.
Program de relaxare ce include masaj, sauna, Jacuzzi si steam. Transferul si o bautura calda sunt
incluse ( aprox. 1,5 ore).
Unul dintre cele mai frumoase acvarii din lume, al 3-lea ca marime si frumusete, unde este expusa cea
mai mare diversitate subacvatica din Marea Rosie. Transferul, biletul de intrare si ghidul sunt incluse
in pret. Durata 3 ore

Grand aquarium
27
28

Pandantiv egiptean din
argint kartouche
Parasailing

Bijutierul va va grava numele in hieroglife pe pandantivul din aur. Astfel, medalionul dvs. este realizat
manual, la comandă.

19
Sgl

45

Dbl
50

Impliniti-va visul de a zbura! Simtiti pura adrenalina deasupra valurilor Marii Rosii. Bucurati-va de
sentimental de libertate si de vederea panoramic de sus. Timpul petrecut in aer (flight time) 7-10 minutes

