EGYPT
Káhira
Níl
Saudská Arábia
Egypt
HURGHADA
MAGAWISH

Giftun

MAKADI BAY
Údolie kráľov

Červené more

Luxor

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Výlet loďou na ostrov Giftun – plavba na
krásny piesočnatý ostrov trvá približne 1 hodinu
z Hurghady. Relax na nádhernej pláži, kúpanie
a potápanie v priezračnom mori v blízkosti
koralových útesov.
Káhira – celodenný alebo dvojdňový výlet do
hlavného mesta krajiny, návšteva Egyptského
múzea, pyramíd v Gíze, starého mesta Khan elKhalili, výroba papyrusu.
Luxor a údolie kráľov – Memnonove kolosy,
chrám kráľovnej Hatšepsut, pohrebisko faraónov
a chrámový komplex v Karnaku.
Jeep Safari – poldňový výlet na jeepoch do
beduínskej dediny, možnosť zajazdiť si na ťave,
návrat večer.
PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY V EGYPTE
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hlavné mesto: Káhira
počet obyvateľov: 98 mil.
rozloha: 1 010 408 km²
časový posun: + 1 hodina
doba letu: približne 3 hod. 40 min.
mena: egyptská libra
úradný jazyk: arabčina
Egypt je severoafrická krajina obmývaná Červeným
a Stredozemným morom rozprestierajúca sa na dvoch
kontinentoch. Egypt sa pýši jednou z najstarších civilizácií
na svete i úchvatným historickým a kultúrnym bohatstvom.
Obrovským lákadlom sú pyramídy v Gíze, ktoré sú jediným
zo siedmich divov zachovaným dodnes. Najväčšia a najznámejšia je Cheopsova pyramída s úctyhodnou výškou takmer
140 metrov. Ďalším zo symbolov Egypta je Sfinga – obrovská
socha s ľudskou hlavou a telom leva, ktorá sa nachádza asi
20 kilometrov od Káhiry – hlavného a najväčšieho mesta krajiny. Známe Údolie kráľov, hrobky, chrámy, mešity či typický
bazár nadchnú každého návštevníka. Egypt láka turistov
nielen unikátnymi pamiatkami, ale i slnkom zaliatymi krásnymi plážami, blankytným morom s fascinujúcim podmorským životom a kvalitnými hotelmi s ochotným personálom.
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Ak túžite po kúpaní v teplých vodách Červeného mora, návšteve krásnych starovekých pamiatok, večerných prechádzkach s možnosťou výhodných nákupov a zaručene slnečnej
dovolenke, potom Vás dovolenka v Egypte určite nesklame.
Letecké zájazdy sú realizované s odletmi z Bratislavy a Košíc
na letisko v Hurghade. Let trvá približne 3 hodiny a 40 minút.
HURGHADA
Hurghada sa nachádza na pobreží Červeného mora a je to
najobľúbenejšie turistické centrum v Egypte. V starej časti
mesta môžu návštevníci obdivovať mešity alebo navštíviť
typický bazár s ovocím, zeleninou, suvenírmi a korením
všetkých vôní či farieb. Nespornou výhodou Hurghady je
poloha, ktorá turistom umožňuje navštíviť mnohé zaujímavé
pamiatky a miesta.
MAGAWISH
Turistická oblasť Magawish sa nachádza asi 20 km južne
od Hurghady a je vyhľadávaná i pre vhodné podmienky
na šnorchlovanie a potápanie, windsurfing a blízky fantastický aquapark. Transfer z letiska v Hurghade do Magawishu
trvá približne 20 minút.

MAKADI BAY
Turistická oblasť Makadi Bay sa nachádza približne 30 km
južne od Hurghady. Je známa tyrkysovým priezračným morom, piesočnatými plážami s jemným bledým pieskom a koralovým podložím a tiež výbornými podmienkami pre milovníkov potápania a šnorchlovania. Rekreačná oblasť bola
vybudovaná pre potreby turistického ruchu. V Makadi Bay
sa nachádza centrum Madinat, rušné ulice s reštauráciami,
barmi, obchodmi i diskotékami. Nachádza sa tu tiež banka,
internetová kaviareň, ambulancia lekára a golfové ihrisko.
Návšteva miestneho aquaparku s množstvom atrakcií, šmykľaviek, toboganov, divokou riekou i vodopádom bude nezabudnuteľným zážitkom pre deti všetkých vekových kategórií
i pre dospelých. Doprava do známej Hurghady je zabezpečená shuttle busmi. Transfer z letiska v Hurghade do Makadi
Bay trvá približne 45 minút.
Upozornenie: pre cesty do Egypta je podmienkou mať
cestovný pas s platnosťou 6 mesiacov po návrate z Egypta
a jednou stranou voľnou na vízum. Vstupné vízum stojí 28 €
a platí sa pri príchode na letisko v Hurghade. Viac informácií
nájdete na www.mzv.sk.

STEIGENBERGER AQUA MAGIC
EGYPT – HURGHADA
NOVINKA

od

499 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

VODNÉ
ŠPORTY

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

POTÁPANIE

Kvalitný hotel hotelovej siete Steigenberger so službami na vysokej úrovni je vhodný pre všetky vekové kategórie i pre rodiny s deťmi. Ponúka vlastný aquapark,
širokú škálu športových, relaxačných i voľnočasových aktivít. Oficiálna kategória hotela sú 4*, podľa našich kritérií zodpovedá hodnoteniu 5 slniečok.
Poloha: 8 km od centra Hurghady, v blízkosti pešej
promenády s kaviarňami a obchodíkmi. Oproti hotela
Steigenberger Aqua Magic sa nachádza sesterský hotel
Steigenberger Al Dau Beach, ktorého pláž a tiež golfové ihrisko sú vám počas pobytu k dispozícii. Stačí prejsť
cez malé námestie, alebo sa zviesť shuttle busom.
Hotel: vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, à la
carte reštaurácie, niekoľko barov. Na streche hotela sa nachádza bar a relaxačný bazén, určený len pre dospelých,
s krásnym výhľadom na okolie. Hotelový aquapark so šmykľavkami a toboganmi, vonkajšie bazény, wellness centrum
– sauna, turecký kúpeľ, za poplatok manikúra, kozmetika,
bohatá ponuka masáží. Športové možnosti – fitnescentrum,

plážový volejbal, bežecká dráha, boccia, šípky a za poplatok tenis, v sesterskom hoteli Steigenberger Al Dau Beach
9 jamkové golfové ihrisko (vybavenie za poplatok). Denné
i večerné animačné programy, Wi-Fi v lobby zdarma.
Izby: všetky izby sú vkusne zariadené, majú SAT TV, minibar, telefón, trezor, kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy,
klimatizáciu, balkón alebo francúzsky balkón. Rodinné izby
pre 4 osoby na vyžiadanie, majú spálňu s manželskou posteľou a oddelenú izbu s dvomi samostatnými lôžkami.

čapované alkoholické nápoje, čapované pivo a víno, liehoviny. Počas dňa snacky a zmrzlina. 1x do týždňa možnosť večerať v niektorej z à la carte reštaurácií (rezervácia vopred).
Pláž: krásna široká piesočnatá pláž pred hotelom
Steigenberger Al Dau Beach, ktorý sa nachádza hneď oproti
hotela Steigenberger Aqua Magic. Vzdialenosť od pláže je
asi 800 m, na pláž sa dostanete príjemnou prechádzkou
alebo hotelovým shuttle busom. Ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazénoch zdarma. Potápačské centrum a bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

Stravovanie: all inclusive formou bohatých bufetových
stolov - skoré raňajky a raňajky, obedy, večere a neskoré
večere. Nealkoholické nápoje, voda, káva, čaj, miestne
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STEIGENBERGER AL DAU BEACH
EGYPT – HURGHADA

od

728 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

LUXUSNÝ
HOTEL

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

VODNÉ
ŠPORTY

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

POTÁPANIE

Luxusný hotel hotelovej siete Steigenberger so službami na vysokej úrovni pre náročných klientov. Ponúka širokú škálu relaxačných, voľnočasových a športových
aktivít a priaznivcov golfu poteší 9 jamkové golfové ihrisko.
Poloha: hotel sa nachádza priamo pri krásnej dlhej pláži,
8 km od centra Hurghady. V blízkosti hotela sa nachádza
pešia promenáda s kaviarňami a obchodíkmi.
Hotel: vstupná hala s recepciou a lobby barom, niekoľko
ďalších barov, bar pri bazéne, reštaurácia a bar na pláži,
hlavná reštaurácia, à la carte reštaurácie, kaviareň, zmenáreň, konferenčná miestnosť, internetový kútik, obchody, slnečná terasa, vonkajší bazén, vnútorný bazén, detský bazén,
jacuzzi, miniklub a detské ihrisko. Hotel sa pýši najväčšou
rozlohou bazénov v celej Hurghade. Športové možnosti –
fitnescentrum, aerobik, šípky, stolný tenis, biliard, bežecká
dráha, plážový volejbal, tenis, požičovňa bicyklov, 9 jamkové
golfové ihrisko (vybavenie a súkromné hodiny s trénerom
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za poplatok). Wellness centrum – sauna, turecký kúpeľ,
bazén s masážnymi tryskami, za poplatok kozmetika, kaderníctvo, masáže a iné procedúry, opatrovanie detí, lekár,
čistiareň. Wi-Fi v celom areáli zdarma (pripojenie z laptopu
za poplatok). Areál hotela je vhodný aj pre hendikepovaných
hostí. Hoteloví hostia môžu využiť zdarma vstup do aquaparku susedného hotela Steigenberger Aqua Magic.
Izby: priestranné izby s možnosťou prístelky sú vkusne zariadené. Všetky majú SAT TV, minibar, súpravu na prípravu
kávy a čaju, telefón, trezor, kúpeľňu s WC a sprchou, sušič
na vlasy, župany, individuálne ovládateľnú klimatizáciu,
balkón. Rodinné izby a bezbariérové izby sú na vyžiadanie.

Stravovanie: all inclusive formou bohatých bufetových stolov - skoré raňajky a raňajky, obedy, večere a neskoré večere. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, čapované
pivo, voda, čaj, káva, cappuccino, espresso. Občerstvenie
počas dňa – snacky, koláčiky, zmrzlina.
Pláž: šíra piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazénoch zdarma.
Bohatá ponuka vodných športov a potápačské centrum
za poplatok.

SUNNY DAYS RESORT SPA & AQUAPARK
EGYPT – HURGHADA

od

353 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

VÝBORNÁ
POLOHA

PRE RODINY
S DEŤMI

AQUAPARK

VODNÉ
ŠPORTY

AKTÍVNA
DOVOLENKA

ANIMÁCIE

POTÁPANIE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Hotel svojimi dobrými službami a výbornou polohou priamo na pláži i v blízkosti nákupných možností uspokojí klientov všetkých vekových kategórií.
Odporúčame klientom, ktorí majú záujem o aktívnu dovolenku ako i rodinám s deťmi. Oficiálna kategória hotela sú 4*.
Poloha: hotel sa nachádza v zálive priamo pri piesočnatej
pláži a na prvý pohľad zaujme svojou jedinečnou polohou.
Jeho budovy boli totiž postavené okolo vlastnej morskej
lagúny s tyrkysovým morom. Nové centrum Hurghady –
Sakkala je vzdialené iba 2 km, staré centrum Hurghady –
Dahar 3 km, letisko 11 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, zmenáreň, bankomat,
nákupná pasáž, lobby bar, hlavná reštaurácia, 6 à la carte
reštaurácií (talianska, orientálna, indická, stredomorská,
rybia a thajská), reštaurácia na pláži, niekoľko barov pri bazéne a na pláži, vonkajšie bazény, detské bazény, aquapark,
konferenčná miestnosť, diskotéka, miniklub a detské ihrisko. Za poplatok internetový kútik, služby lekára, čistiareň

odevov, biliard, kaderníctvo a wellness centrum (sauna,
turecký kúpeľ, jacuzzi, masáže a kozmetika). Športové možnosti – fitnescentrum, plážový volejbal, stolný tenis, boccia,
šípky, squash a tenis (vybavenie a osvetlenie za poplatok).
Hotel organizuje rôzne animačné programy. Wi-Fi v lobby
zdarma, v ďalších hotelových priestoroch za poplatok. Hotel
Sunny Days Resort & Aquapark vznikol spojením dvoch známych hotelov El Palacio a Palma de Mirette. Vďaka tomu je
hosťom k dispozícii ešte širšia ponuka aktivít a služieb, veľké
množstvo bazénov a aquapark.
Izby: komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou
dvoch prísteliek sú vybavené individuálne ovládateľnou
klimatizáciou, SAT TV, telefónom, minibarom (voda denne

dopĺňaná) a trezorom. Každá izba má balkón alebo terasu,
set na prípravu kávy a čaju, kúpeľňu s WC, sprchou a sušičom na vlasy. Rodinné a bezbariérové izby sú na vyžiadanie.
Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy a večere formou
bohatých bufetových stolov, neskoré raňajky, neskoré večere.
Ľahké občerstvenie počas dňa – snack, koláčiky. Miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno, voda, káva, čaj.
Pláž: pláž s hrubozrnným pieskom uprostred vlastnej lagúny, po okrajoch vstup do mora po schodíkoch. Slnečníky, ležadlá a osušky na pláži i pri bazénoch zdarma. Vodné športy
a potápačské centrum na pláži za poplatok.
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STELLA DI MARE BEACH
EGYPT – MAKADI BAY
NOVINKA

od

383 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

KVALITNÉ
SLUŽBY

VODNÉ
ŠPORTY

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

POTÁPANIE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

ANIMÁCIE

WELLNESS

Hotel vyniká službami na vysokej úrovni, skvelou, rozmanitou stravou a výbornými podmienkami pre fanúšikov potápania a šnorchlovania. Odporúčame
pre náročných klientov všetkých vekových kategórií.
Poloha: hotel je situovaný priamo pri pláži v obľúbenej turistickej oblasti Makadi Bay, približne 30 km južne od Hurghady.
Táto oblasť je známa priezračným morom a výbornými podmienkami pre milovníkov potápania a šnorchlovania.
Hotel: areál tvorí krásna pestrofarebná záhrada s kvetmi
a palmami, v ktorej sa nachádza niekoľko samostatných
budov s izbami. Hotel vás hneď pri vstupe očarí jedinečným
dizajnom v orientálnom štýle s nádychom luxusu. Hoteloví
hostia majú k dispozícii vstupnú halu s recepciou, bankomat, zmenáreň, hlavnú reštauráciu, à la carte reštaurácie
– taliansku a indickú, reštauráciu na pláži, lobby bar, bar
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pri bazéne, plážový bar, 2 veľké bazény a 2 detské bazény,
fitnescentrum, konferenčnú miestnosť, čistiareň odevov,
detské ihrisko, diskotéku. Wellness centrum – sauna, turecký kúpeľ (za poplatok salón krásy, kaderníctvo, masáže).
Pre aktívnych klientov hotel ponúka stolný tenis, šípky, tenisový kurt, rozmanité animačné programy, za poplatok minigolf a biliard. Wi-Fi v lobby a na terase hotela za poplatok.
Izby: komfortné a pekne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky. Všetky izby majú vlastné sociálne
zariadenie (sprcha, WC, sušič na vlasy), telefón, SAT TV, klimatizáciu, trezor, minibar, balkón alebo terasu.

Stravovanie: all inclusive formou bohatých bufetových
stolov - raňajky, obedy a večere, občerstvenie počas dňa,
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, čapované
pivo, voda, čaj, káva. Raz za pobyt možnosť večere v à la
carte reštaurácii (potrebná rezervácia vopred).
Pláž: dlhá šíra piesočnatá pláž s koralovým podložím. Vstup
do mora je z móla. Ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži
zdarma. Bohatá ponuka vodných športov a potápačské centrum za poplatok.

TELEKOM APLIKÁCIA

NAJMENŠIA POBOČKA V MOBILE
V novej Telekom aplikácii budú pre vás platby,
dobíjanie kreditu alebo kontrola spotreby
úplná maličkosť.
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