
 
 

 
 

 

ΔΡΤΘΡΑ ΘΑΛΑΑ ΑΡΜ-ει-ΔΪΥ 
All-Inclusive 8 Μέξεο 

Αλαρώξεζε θάζε µέξα 
ηo πνιπηειέο SIERRA Savoy Sharm 5* 

Από 395 € 

 
 

Σν μελνδνρείν “Sierra Savoy” πξνζθέξεη εμαηξεηηθή δηαµνλή θαη ππεξεζίεο µε ην ει θπζηηθό “PREMIUM All 
Inclusive” (πιήξε δηαηξνθή, πνηά θαη πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο δωξεάλ). Βξίζθεηαη ζην ζπγθξόηεµα ηωλ 
μελνδνρείωλ Savoy , ζηελ θεµηζµέλε  “Άζπξε παξαι ία ηνπ Ιππόηε”, µε 300µ. ι επθή αµµνπδηά, ζ ε µία έθηαζε 
160.000 ηµ. µε θήπνπο, θνίλ ηθεο θαη ινπινύδηα, µε µία θαληαζηηθή πηζ ίλα 2.000 ηµ. Γηαζέηεη πάλω από 330 
δωµάηηα µε όι εο ηηο αλέζεηο, 11  εζηηαηόξηα θ’ µπαξ πνπ  πξνζθέξνπλ πνηά θ’ θαγεηά απ’ όιν ηνλ  θόζµν, αιιά 

θ’ αξαβηθέο γεύζεηο. ην Soho Square entertainment, πνπ αλήθεη ζην ίδην ζπγθξόηεµα, ζα βξείηε bowling, 
παγνδξόµην, ζεάµαηα, µαγαδηά θ’ εζηηαηόξηα. Η απόζηαζε έωο ην Naama Bay  είλαη  µόι ηο 20 ι επηά θαη 
δηαζέηεη shuttle-bus. 

 
Σν άηνµν ζε δίθιηλν γηα δηαµνλή έωο 15  Απξηιίνπ 
ε µνλόθιηλν + 170 € 
1ν παηδί - 200 € 
2ν παηδί - 350 € 

 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Αεξ/θά εηζ/ξηα AΘΗΝΑ-ΚΑΪΡΟ-ΑΡΜ-ΚΑΪΡΟ-ΑΘΗΝΑ µε EGY PT AIR 
-Μεηαθνξέο από θ’ πξνο ηo αεξνδξόµην αξµ-ει-έηρ 

-7  λύθηεο µε Premium All Inclusive (7  πξωηλά θ’ όι α ηα γεύµαηα) 
-Τπεξεζίεο ηνπηθνύ αληηπξνζώπνπ (αγγιόθωλνπ) 
-Αζθάι εηα αζηηθήο-επαγγειµαηηθήο επζύλεο 

Γεν περιλαµβάνονηαι: 

Φόξνη αεξνδξνκίωλ  θ’ πξνζαύμεζε θαπζίµωλ 175€ 
Βίδα Αηγύπηνπ (15$ πιεξωηέα ζην Κάηξν – πεξίπνπ 12€) 

Φηινδωξήκαηα, πξνζωπηθά έμνδα 
Πηζαλή επηβάξπλζε λαύινπ, αλαιόγωο δηαζεζηκόηεηαο  (θαηόπηλ  δήηεζεο) 
Πξναηξεηηθή επηβάξπλζε γηα δωκάηην  µε ζέα ζηελ  πηζ ίλα 10€ / άηνµν / εµέξα 
Πξναηξεηηθέο εθδξνµέο 

Πηήζεις µε EGYPT AIR:  
- κάθε µέρα - 

 

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ 
ΚΑ ΪΡΟ – ΑΡΜ 

MS 748 16.00-17.50 
MS 313 19.15 -20.15 

MS 302 06.45 -07.45 
MS 747  10.30-12.30 

ΑΡΜ – ΚΑ ΪΡΟ 
ΚΑ ΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ 

 (Η πηήζε πξνο θ' απ ό αξµ µπνξεί λα 
είλαη δηαθνξεηηθή) 



 
 
 
 
Προαιρεηικές εκδροµές:  
(Δλδεηθηηθέο ηηκέο – αλαιόγωο ζπκκεηνρήο.  Γήιωζε‐πιεξωκή ζην αξκ)     

 
 

 Αγ. Αηθαηεξίλε (νινήκεξε): 60€     
 Ράο Μνράκελη (νινήκεξε): 50€     
 αθάξη κε jeep (νινήκεξε): 80€      
 Με ’’γνπξνύλεο’’ ζηελ έξεκν: 30€      
 Βεδνπίληθε βξαδηά  κε δείπλν:  50 €     
 Κακήιεο& Σζάη ζηελ έξεκν: 40€      
 Βάξθα  κε  γπάιηλν  πάην:  25 €     
 Show 1001 Νύθηεο: 35 € 

 
 

 
ΗΜΔΙΩΔΙ 
Oη ηηµέο αθνξνύλ δηαµνλή ζε standard δωµάηηα 
Οη ηηµέο έρνπλ  ππνινγηζζεί µε εηδηθνύο νηθνλνµηθνύο λαύινπο (Σ-class) θαη 
όηαλ εμαληινύληαη νη αληίζηνηρεο ζέζεηο, ππάξρεη επηβάξπλζε λαύινπ. 
Σα αεξνπνξηθά εηζ ηηήξηα πξέπεη λ α εθδνζνύλ απζεµεξόλ όηαλ γίλεη ε θξάηεζε, αιιηώο αθπξώλεηαη θαη πξέπεη λα 
αλαδεηεζνύλ εθ λένπ νη ζέζεηο. 
Κξαηήζεηο γίλνληαη µόλν µε πξνθαηαβνιή 200Δ ην άηνµν. 

Γπλαηόηεηα µηθξόηεξεο ή µεγαιύηεξεο δηαµνλήο θαηόπηλ  δήηεζεο 
Η παηδηθή έθπηωζε ηζρύεη γηα παηδηά 2-11  εηώλ πνπ µνηξάδνληαη ην δωµάηην 2 ελειίθωλ. 
Η εθδξνµή είλαη παξαζεξηζµόο, δελ  ππάξρεη γθξνππ θαη ν ηνπηθόο αληηπξόζωπνο είλαη αγγιόθωλνο. 

 


