EGYIPTOM-HURGHADA
BELLA VISTA HOTEL & RESORT ****
2021. 2. 13 - 2021. 2. 20
8 nap / 7 éjszaka
Odaút: Budapest 14:55 - Hurghada 19:35
*Visszaút: Hurghada 10:45 - Budapest 13:55
*Repülőtéri transzfer az üdülőhelyen: Igen
Utasok száma 2 fő
Szoba 2 ágyas szoba
Szállás: 2021. 2. 13 - 2021. 2. 20
Ellátás all inclusive

Teljes ár: 373.800.-Ft/ 2 főre
Szállodainformációk:
Egyiptom/Hurghada. Egyszerűbb szálloda Hurghada El Sakkala városrészében pár percnyire a központtól
közvetlenül a tengerparton. Minden korosztály számára ajánljuk.
Szálloda elhelyezkedése
Távolság a tengerparttól: közvetlen
Távolság a repülőtértől: 7 km
Távolság a központtól: 200 m
Távolság a vásárlási lehetőségektől: 200 m
Szoba leírása
Kétágyas szoba
családi szoba felárért lekérésre
egyénileg szabályozható légkondicionáló
műholdas TV, mini bár
saját fürdőszoba (kád vagy zuhanyfülke, WC)
széf a szobában (külön fizetendő) vagy a recepción
(külön fizetendő)
erkély vagy terasz
Szálloda felszereltsége
Recepció, főétterem, olasz étterem, lobby bár, medence bár, snack bár, diszkó üzlet, ajándékbolt, Wi-Fi a
recepción illetékmentesen, medence (napágyak és napernyők illetékmentesen), fűtött medence (télen),
gyermekmedence, játszótér
Tengerpart
Homokos part, napágyak, napernyők illetékmentesen, vízi sportok illetékért,
Sport és szórakozás díjmentesen, animációs programok, röplabda, diszkó
Sport és szórakozás külön díjért, masszázs, asztalitenisz, biliárd, fitnesz, búvárkodási lehetőség

Ellátás
all inclusive: napi háromszori főétkezés; a nap folyamán snack (tea, kávé, szendvics) helyi alkoholos és
alkoholmentes italok korlátlan fogyasztása 10:30-tól 23:00 óráig. Az all inclusive szállodák szolgáltatásai
bizonyos részletekben szállodánként eltérhetnek.
Hurghada
Egyiptom egyik legszebb üdülőhelye a Vörös-tenger partján, a fővárostól körülbelül 500 km-re-délkeletre
fekszik. A kristálytiszta tengerpartot finomhomokkal borított hosszú strandok szegélyezik, sok helyen
találhatóak korallzátonyok, amelyek víz alatti szépsége elkápráztatja a búvárkodás szerelmeseit. A tenger
vizének hőmérséklete ritkán csökken 22 C alá, így ideális feltételeket biztosít az üdülni vágyók számára.
Az új hotelek, amelyek manapság a legattraktívabb helyeken találhatók, végig a parton a régvolt kis
halászfalutól 10 km-re-délre sorakoznak. Az eredeti központból turistapiac lett, tradicionális kézzel
készített ajándéktárgyakhoz lehet itt hozzájutni. Hurghadából át lehet hajózni a környező kis szigetekre is.
A legismertebb a Giftún-sziget, ahol a korallzátonyok megismételhetetlenül gyönyörű világa mindenkinek
felejthetetlen élményt nyújt.
HASZNOS TUDNIVALÓK
Beutazási feltételek
Magyar állampolgároknak a belépéskor még 6 hónapig érvényes
útlevél és vízum szükséges, amelyet mindenki egyénileg
beszerezhet az Egyiptomi Nagykövetségen vagy a repülőtéren
érkezéskor, vagy a Kartago Tours közvetítésével. Utóbbi esetben
is megérkezéskor, a repülőtéren kapják a vízumot (telepített
vízum). Külföldi állampolgárok az Egyiptomi Nagykövetségen
válthatják ki a vízumot. A vízum 2020.10.31.-ig magyar
állampolgároknak INGYENES!
FIGYELEM! Egyiptomba drónt bevinni és ott használni szigorúan TILOS, hatóságilag tiltva van
használatuk!
Időeltérés
A közép-európai időszámításhoz képest Magyarországhoz viszonyítva nyáron +1 óra az időeltolódás, télen
ugyanaz az időszámítás.
Repülési idő
Hurghada Budapestről kb. 3 óra 45 perc
Légitársaság: Smartwings és Al Masria
Kézipoggyász: súlya: Smartwings - max. 8 kg; Al Masria - max. 5 kg
Feladott poggyász: Smartwings - max. 23 kg; Al Masria - max. 20 kg
Hivatalos nyelv
Arab, de szinte mindenhol beszélnek angolul vagy németül is.
Diplomáciai képviselet
Egyiptomi Arab Köztársaság Nagykövetsége
1125 Budapest, Istenhegyi út 7/b.
Tel: (06/1) 225 2150
Fax: (06/1) 225 8596
Magyarország Nagykövetsége
29. Sari Mohamed Mazhar - Zamalek - Cairo
Tel.: (00 20 2) 735-6478
Fax: (00 20 2) 735-8648
Elektromos áram
220 V. Szinte minden szállodában használható a magyar szabvány szerinti dugós csatlakozó, néhány
esetben azonban adapter szükséges, amely a helyi üzletekben beszerezhető.
Hivatalos pénznem
Egyiptomi font (LE). Váltópénze a piaszter (1 font= 100 piaszter). Behozatala és kivitele tilos, ezért az
USD-t vagy az Eurót javasoljuk, mellyel gyakran fizethetnek is. Bank automaták korlátozottan állnak
rendelkezésre. Elfogadott hitelkártyák: American Express, Visa, MasterCard.

Borravaló
A Közel-Kelet idegenforgalmának jellemzője, a boldogulás alapfeltétele. Minden turistától mindenhol
elvárják a borravalót, amelynek összege a turizmusban általánosan elfogadott szabályok szerint alakul (kb.
10 %).
Autóbérlés
Minimum 21 éves életkor és legalább 1 éves jogosítvány megléte, valamint nemzetközi jogosítvány
kiváltása is szükséges. A helyi közlekedési szokások alapos ismerete elengedhetetlen, ezért irodánk inkább
a taxit, illetve a távolsági buszokat ajánlja.
Egészségügyi ellátás
Csapvíz nem fogyasztható. Lehetőleg kerüljék az utcán vásárolt zöldségek, gyümölcsök fogyasztását.
Hasmenéses megbetegedés előfordulhat, ezért az érzékeny gyomrúaknak érdemes házi patikával
felkészülniük. Sürgős orvosi ellátás igénye esetén forduljon a szálloda személyzetéhez.
ÁRAINK TARTALMAZZÁK:
- A charter repülőjegy és repülőtéri illeték árát oda-vissza Budapest - Hurghada - Budapest útvonalon
- Transzfert a szállodába/szállodából
- A szállodai elhelyezést, ellátást árjegyzék szerint
- A telepített magyar nyelvű képviselő által nyújtott szolgáltatásokat

Egyiptomról mindenkinek a végtelen sivatag és egy letűnt civilizáció emlékei jutnak eszébe. Az ország
azonban jóval több ennél, ez az a föld, ahol találkozik múlt és jelen, ahol Kairó, Afrika legnagyobb
nyüzsgő iszlám metropolisza mellett évezredek óta ott magasodnak a piramisok, ahol a Vörös-tenger
káprázatos élővilága éles ellentéte a Sínai-félsziget kopár hegycsúcsainak. Az a vidék, amely rendkívüli
múltja ellenére is az elmaradottság szimbóluma, de ahol homokos tengerpartok és luxusszállodák sora várja
a pihenni vágyókat. Hatalmas ország, ahol a legnagyobb kincs ma is a víz és amely csakugyan egy
folyónak köszönheti létét, a Nílus ajándéka.
2020. szeptember 1-től Egyiptom valamennyi repülőterére érkező utas köteles 72 óránál nem régebbi
negatív PCR tesztet bemutatni. Kivétel: 6 év alatti gyermekek.
Sharm el Sheikh, Hurghada, Taba és Marsa Alam repülőterein lehetőség van az érkezés után elvégezni a
PCR tesztet 30 USD áron. Az eredmény megérkezéséig karanténban kell maradni a hotelben, esetleges
pozitív eredmény esetén szintén karanténban, a hotelben kell eltölteni a gyógyulásig hátralévő időt.

További időpontokért és árakért keresse irodánkat!
Neoline Utazási Iroda
Ügyfélszolgálati iroda: 1075 Budapest Síp u. 4.
: 317-1056, 317-1256 Engedélyszám: U-714/2006
www.kalandozastravel.hu
kalandozas@t-online.hu

