FAKULTATIVNÍ VYLETY - Hurghada 2016

Luxor – 1 den: 70 Euro / osoba.
Jednodenní výlet do Luxoru s návštěvou Údolí králů, Memnonových kolosů, a slavného chrámu v
Karnaku.
Čas vyzvednutí: kolem 5:00.
Návrat: kolem 22.00.
* Cena zahrnuje: Veškerá doprava, průvodce / Egyptolog (AJ), vstupenky, stravu.
Káhira – 1 den: 75 Euro / osoba.
Jednodenní výlet do Káhiry s návštěvou Velké pyramid, Sfingy a světově proslulého Egyptského
muzea.
Čas vyzvednutí: kolem 2:00.
Návrat: kolem 22.00.
* Cena zahrnuje: Veškerá doprava, průvodce / Egyptolog (AJ), vstupenky, stravu.
Káhira – 2 dny: 115 Euro / osoba.
Dvoudenní výlet do Káhiry s návštěvou Velké pyramid, Sfingy a světově proslulého Egyptského
muzea včetně The Citadel a bazaru Khan El Khalily Bazaar.
Čas vyzvednutí 1.den: kolem 2:00.
Návrat 2.den: kolem 22.00.
* Cena zahrnuje: Veškerá doprava, průvodce / Egyptolog (AJ), vstupenky, jednodenní stravu a
nocování ve dvojlůžkovém pokoji hotelu B&B basis v Káhiře. (příplatek 15 EUR za neobsazení
druhého lůžka).
Výlety do Luxoru a Káhiry letecky:
V případě zájmu je možné výlety absolvovat letecky. V případě zájmu nás kontaktujte.

……………………………………………………….…………………………………………………

Jeep Safari: 30 Euro / osoba.
Půldenní výlet do pouště v plně vybavených vozidlech 4x4 a doprovodu AJ mluvících průvodců.
Navštívíte jednu z mála beduínských osad, kde budete mít možnost sledovat každodenní beduínský
život a dke budete mít možnost tradiční projížďky na velbloudech. Po západu slunce, bude podávána
barbecue večeře při svíčkách.
* Cena zahrnuje barbecue večeři, minerální vodu, nealkoholické nápoje, ovoce a beduínský čaj.
Čtyřkolky: 40 Euro / osoba (Jeden jezdec / jedna čtyřkolka).
Tento výlet je pouze pro náročné! Jedná se o pouštní výlety, kde budete sami řídit vlastní čtyřkolku do
beduínské osady a zpět. Jedná se o půldenní pouštní výlet, který zahrnuje jízdu na velbloudech,
barbecue večeři, plus více než dvě hodiny bláznivé jízdy na čtyřkolkách.
* Cena zahrnuje barbecue večeři, minerální vodu, nealkoholické nápoje, ovoce a beduínský čaj.
Kombinovaný výled do pouště: 60 Euro / osoba.
Tento výlet je vše v jednom, kde budete řídit mini džíp po dobu 15 minut a čtyřkolku po dobu 30 minut.
Dále pojedete s vozidly 4x4 (již s řidičem) do beduínského tábora na projížďku na velbloudech, jízdu
na koni a pozorování noční oblohy teleskopickým dalekohledem.
* Cena zahrnuje barbecue večeři, minerální vodu, nealkoholické nápoje, ovoce, beduínský čaj,
orientální přehlídku (břišní tanečnice, Cobra show, Tanoura a fakír show).
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Lodní výlet: 25 Euro / osoba.
Jednodenní lodní výlet na ostrov Gifton, kde si budete moci užít šnorchlování, koupání a opalování.
* Cena zahrnuje oběd, zapůjčení masky, šnorchlu a ploutví.

……………………………………………………….…………………………………………………

Loď s proskleným dnem: 20 Euro / osoba.
Toto je způsob, jak prozkoumat podmořský ráj Rudého moře, aniž by se namočili. Dvě hodiny
prohlídka včetně zpátečního transferu.

……………………………………………………….…………………………………………………

Ponorka Sindbad: 55 Euro / osoba.
Plavba skutečnou ponorkou v hlubinách Rudého moře. Výlet trvá celkem asi 3 hodiny, včetně plavby
lodí k ponorkové stanici a zpět.
Ponorka pluje v průměrné hloubce až 20 metrů, a budete pod vodou asi 30 minut. Jedná se o
bezpečnou a příjemnou cestu, ale o velmi strhující a nezapomenutelný zážitek.
* Cena zahrnuje zpáteční transfer.

……………………………………………………….…………………………………………………
Poznámka:
 U všech námi nabízených výletů budete vyzvednuti přímo u vašeho domu a opět vráceni zpět
luxusním, plně klimatizovaným turistickým vozidlem. Vždy budete doprovázeni jedním
kvalifikovaným anglicky mluvícím zástupcem, safari průvodcem nebo kvalifikovaným
egyptologem
 Děti do 12 let mají 50% slevu na celý výletní den.
 Výlety je možné zakoupit před vaší cestou do Egypta v Kč (dle aktuálního kurzu EUR)
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