Marsa Alam
Jednodňový výlet, slovensky alebo česky hovoriaci sprievodca. V programe je
úžasná prehliadka chrámového komplexu Karnak. Navštívite papyrusový inštitút,
chrám Hatšepsut, Údolie kráľov, návšteva Memnonových kolosov a alabastrovú
dielňu a obed v restaurácii.. Je nutné si vziať pas, drobné mince egyptské libry, vodu
a pohodlné oblečenie. Cena zahŕňa vstupy do historických pamiatok a obed. Nápoje
sa platia zvlášť.

Utorok

100 €

Štvrtok

100 €

Štvrtok

240 €

Je to popoludňajší výlet do 3000 rokov starého mesta Quseir. Výlet zahŕňa návštevu
prístavu, mešity, koptskej pravoslávnej cirkvi, papyrusovú galériu a trhovisko, kde si
môžete kúpiť suveníry za priaznivé ceny. Späť na vašom hoteli budete okolo 20:00
hod. Možnosť Obed s morskými plodmi za 10 eur.

Podľa
dohody

20 €

3 hodinový výlet do Porto Ghalib Pristavu na nákup. Odvoz z vášeho hotela po
večere.

Podľa
dohody

10 €

Výlet loďou s možnostou vidieť podmorský život cez okno. Výlet zahŕňa transfer do
prístavu Ghaleb, asi 90 minút plavba loďou a transfer späť do hotela.Jedno nápoje
nealko v cene. Odporúčame vziať si so sebou vodu a fotoaparát.

Podľa
dohody

50 €

AQUAPARK
AKASSIA

Výlet do aquaparku od rána do 15:00 h. zahŕňa transfer, obed a vstup

Podľa
dohody

50 €

POTÁPANIE

Jedinečná príležitosť ponoriť sa do krás červeného mora za asistencie českého nebo
slovenského inštruktora. Zapožičanie výstroja, obed a voda v cene a Coca Cola
k obedu. Možnosť zakúpenia iba na lodi šnorchlovania za 30 .
 Pre proficiálni s licenciou sa plati 10 eur za výstroje.
 Možnosť urobit kurzu s licenciou 4 dni za 350 eur + kniha a licencie.

Podľa
dohody

90 €

POTÁPANIE
ABU DABAB
( Od Pláže )

Odvoz ráno po raňajkách do pláže Abu Dabbab kde záčina váš program. 2 ponory
od pláže s pomoci českého nebo slovenského inštruktora. Potom navrát do hotela na
obed

Podľa
dohody

75 €

FUNNY SAFARI

Vyzdvihnutie v hoteli a príchod do základne a inštrukcie. Následne jazda na
štvorkolkách (cca, 90 min, dve cesty) do beduínskej dediny. Zoznámenie sa s
tradíciami a životom beduínov v beduínskej dedinke na púšti, čaj s beduínmi. V cene

LUXOR

ASWAN

ASWAN & ABU
SIMBLE

AL QUSIER

PORTO GHALIB
NAKUP

SEASCOPE

loďou

Navštívite Asuánsku priehradu a chrám Philae (preprava loďou po Níle je súčasťou).
Budete mať obed v reštaurácii Nubian a na spiatočnej ceste navštívite jeden z
najlepšie zachovaných chrámov – Chrám v Edfu. Návrat do Marsa Alam je okolo
22:00 hod. Je nutné vziať si pas, drobné mince egyptské libry, vodu a pohodlné
oblečenie. Cena zahŕňa vstupy do historických pamiatok a obed. Nápoje sa platia
zvlášť.
Dvojdňový zájazd, ktorý zahŕňa návštevu Asuánskej priehrady, chrámu Philae, obed,
večera, jedna noc v Asuáne (na lodi alebo v hoteli). Na druhý deň, návšteva Abu
Simbel. Potom obed v Asuáne a na spatočnej ceste navštívite jeden z najlepšie
zachovaných chrámov – chrám v Edfu. Je nutné vziať si pas, strava (obed, večera,
raňajky, obed) je v cene. Nápoje sa platia zvlášť.

je jazda na ťavách. Možnosť 2 osoby na jednou štvorkolku za 70

SUPER SAFARI

MOTO MARINE

Vyzdvihnutie v hoteli a príchod do základne a inštrukcie. Následne jazda na
štvorkolkách (cca 45min), následne jazda na jeepoch do beduínskej dediny,
občerstvenie, Prehliadka beduínskej dediny, čaj s beduínmi. V programe je zahrnutá
aj jazda na ťavách + návšteva Terária. jazda na spideroch (cca 10 min), Sledovanie
západu slnka. Potom návrat do základne, večera + nealko drink, orientálna show,
teleskop. K dispozícii bude tiež vodná fajka
Vyzdvihnutie v hoteli a príchod do základne a inštrukcie. Následne jazda na
štvorkolkách (cca, 90 min, dve cesty) do beduínskej dediny. Zoznámenie sa s
tradíciami a životom beduínov v beduínskej dedinke na púšti, čaj s beduínmi. V cene
je jazda na ťavách. Potom cestu na štvorkolkách do súkromnej pláži, kde mužete
plavat aj obed s morskými plodmi budr servovaní v cene.
Možnosť 2 osoby na jednou štvorkolku za 80

MARSA
MUBARAK

€/ 2osob.

Podľa
dohody

50 €

Pondelok
&
štvrtok

60 €

Podľa
dohody

60 €

Podľa
dohody

55 €

€/ 2osob.

Výlet na lodi na dve krásne miesta, na ktorých môžte vidieť korytnačky a morské
kravy. Obed je v cene

HAMATA

Vyzdvihnutie z hotela v rannich hodinách 120 km na jihu Marsa Alam do prístavu. Odtiaľ
výlet loďou na prekrásne azúrové more. Cca 60 min. sa plavíte na otvorené more. Potom jsou 2
alebo 3 zastávka na šnorchlovanie, kde môžete pozorovať rôznofarebné rybičky a nádherný
podmorský svet, každa na asi cca 60 min. Obed na loďi v cene aj nápoje nealko.

Je nutné vziať si so sebou uterák, plavky a šnorchel.

SATAYEH
(DOLPHIN)

Vyzdvihnutie z hotela v rannich hodinách 120 km na jihu Marsa Alam do prístavu. Odtiaľ
výlet loďou na prekrásne azúrové more. Cca 90 min. sa plavíte na otvorené more. Potom jsou 2
zastávky každá na asi .
Obed na loďi v cene aj nápoje nealko. Na tento výlet možnosť 90% vedet a plavát s definmi.

Piatok
Sobota
Streda

65 €

Sobota
Streda

80 €

Nedele
Utorok
Štvrtok

35 €

Je nutné vziať si so sebou uterák, plavky a šnorchel.

ABU DABBAB

Návšteva najkrajšieho a najnavštevovanejšieho zálivu v Marsa Alam. Môžete tam
vidieť korytnačky, žraloky a tiež morskú kravu – DUGONG. Odchod z hotela je ráno
a budete šnorchlovať s inštruktorom. Záliv má priamy prístup. K dispozícii sú
slnečníky, lehátka, sprchy a toalety na pláži. Vezmite si so sebou uterák, vodu a
plavky. Je nutné vziať si so sebou uterák, plavky a šnorchel.

