EGYPT - týden na pestré Sinaji
Pobytový s výlety

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Úžasné korálové útesy, průzračně čisté moře, duny, hory, beduíni, dávná historie – to vše je egyptská Sinaj, poloostrov, který
hraje klíčovou roli v historii několika náboženství a který dnes nabízí nespočet přírodních krás a spoustu možností zábavy.
Společně se vydáme na týdenní výlet Sinajským poloostrovem, při němž si užijeme nejen koupání a šnorchlování v několika
ze světově nejvyhledávanějších lokalit, ale také divoké přírody v podobě hor a dun i doteků dávné historie v klášteře svaté
Kateřiny a jeho okolí. Vydejte se s námi okusit tuto nepominutelnou směsici zážitků, kterou najdeme jen pár hodin letu od
České republiky.
Ubytováni budeme v kvalitních 4* hotelech v blízkosti pláže.
Na tento zájezd můžete uplatnit věrnostní slevu Periscope.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

CENA OBSAHUJE:
letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 10 000 Kč
transfery z a na letiště
3x ubytování v hotelu s all inclusive v oblasti Šarm al-Šajch, 4x ubytování s polopenzí v oblasti Dahab
výlety dle programu
pobytovou taxu
vedoucí zájezdu
PCR test na covid-19 po návratu do ČR.
CENA NEOBSAHUJE:
vízum cca 25 USD
fakultativní programy
vstupné a bakšišné
další strava a ostatní výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 900 Kč
připojištění pro případ pandemie: 240 Kč
pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 35 000 Kč-turista-Evropa: 360 Kč
pojištění léčebných výloh vč. storna zájezdu do 80 000 Kč-turista-Evropa: 960 Kč
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Poznámka

POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Na tento zájezd se vztahuje pouze věrnostní sleva.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●
●
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PROGRAM:
1.-2. den: Odlet z Prahy s přestupem do ŠARM AL-ŠAJCHU, noční přílet, z letiště přejezd na ubytování (po celý pobyt v Šarm
al-Šajchu je stravování zajištěno formou all-inclusive). Následovat bude relaxační den, kdy můžeme setřást únavu z cesty,
vykoupat se na některé z četných pláží Šarm al-Šajchu (nebo i v hotelovém bazénu) a příjemně se naladit na podvečerní
prohlídku města. Během ní prozkoumáme oslňující MEŠITU AL-SAHÁBA, v níž se prolíná celá směsice architektonických stylů,
proslulé náměstí SOHO s jeho Tančící fontánou, proslulý Starý trh i úžasnou koptskou katedrálu. Po prohlídce je tu pro
zájemce možnost posezení u vodní dýmky v populární místní kavárně.
3. den: Také v tomto dni si užijeme spousty šnorchlování a koupání, ale tentokrát během celodenního výletu lodí do
národního parku RAS MOHAMMED, který je proslulý svými nádhernými korálovými útesy a neuvěřitelným bohatstvím
podmořského světa. Kromě šnorchlování a koupání se během dne můžeme i těšit na oběd podávaný přímo na lodi. Pozdě
odpoledne návrat do Šarm al-Šajchu, večerní volno.
4. den: Změna je život, a tak zatímco dopoledne budeme mít ještě možnost trochu zarelaxovat v Šarm al-Šajchu, kolem
poledne vyrazíme na nepříliš dlouhý přesun do naší další destinace, malebného DAHABU. Cestu si ovšem zpříjemníme
návštěvou chráněné oblasti NABQ, kde jsou k vidění mangrovy (právě zde je nejsevernější místo jejich výskytu ve světě)
a duny. A když budeme mít štěstí, možná zahlédneme i nějaké zástupce místní divoké fauny. Ubytování v hotelu v oblasti
Dahab.
5. den: Dnešní den strávíme v sínajské přírodě – vyrazíme totiž na celodenní safari džípem! Vydáme se na sever od Dahabu
a navštívíme řadu zajímavých lokalit, mimo jiné fascinující BAREVNÝ KAŇON, beduínskou vesnici i chráněnou oblast RAS ABU
GHALLUM s jejími horami a dunami. Součástí výletu bude samozřejmě i oběd. V podvečer návrat do Dahabu, po večeři
možnost návštěvy jedné z mnoha kavárniček na pobřežní promenádě.
6. den: Není možné být na Sínaji a nenavštívit místo, odkud dle Bible promluvil Bůh z hořícího keře na Mojžíše – ano, řeč je
o KLÁŠTERU SV. KATEŘINY, původem již ze čtvrtého století! Brzy ráno vyrazíme z Dahabu, abychom měli čas nejen na
dopolední prohlídku kláštera, ale odpoledne pak i pro výstup na HORU SÍNAJ (2285 m.n.m.), kam se vydáme zčásti na
velbloudu a zčásti pěšky. I tato hora má své významné místo v Bibli: zde měl Mojžíš od Boha obdržet Deset přikázáni. Večer
návrat do Dahabu.
7. den: Celodenní relax v DAHABU, který můžete využít k poslednímu dni plnému koupání a šnorchlování, třeba fakultativně
v ikonické lokalitě BLUE HOLE. Pro zájemce je tu rovněž možnost půldenního výletu (pěšky nebo na velbloudu) do okolí,
popřípadě možnost zapůjčení čtyřkolky.
8. den: V brzkých ranních hodinách odlet z Egypta zpět do ČR.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky mohou vstupovat a pobývat na území Egypta na základě cestovního pasu
platného minimálně 6 měsíců od vstupu do země a platného víza. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem,
bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Egypta: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

