EGIPT
SHARM EL SHEIKH
WYCIECZKI FAKULTATYWNE OFERTA 2017
Dla Pa stwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje w naszym
Centrum Rezerwacji :
+48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail:
poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z RENOMOWANYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH
E-SHARM.PL – organizujemy wycieczki w egipskich kurortach Sharm el Sheikh, Dahab i Taba od 2007 roku.
Współpracujemy z najlepszymi operatorami wycieczek i atrakcji fakultatywnych, a na wycieczkach zapewniamy
profesjonalnych polskojęzycznych przewodników.
JAK REZERWOWAĆ?
AKTUALNE CENY I SZCZEGÓŁY WYCIECZEK ZNAJD PA STWO NA STRONIE www.e-sharm.pl
 Rezerwacji wycieczek mo na dokonać w Polsce przed wyjazdem na wakacje poprzez stron internetow lub w
naszym Centrum Rezerwacji pod nr + 48 503 97 48 43
 Po przylocie do Egiptu wystarczy wysłać SMS pod nr + 48 503 97 48 43 (sms ok. 1 PLN) podaj c liczb osób,
wybran wycieczk , hotel i numer pokoju. Smsem otrzymacie Pa stwo potwierdzenie rezerwacji. Płatno ć na
wycieczce.
 REZERWACJA POPRZEZ E-MAIL: poczta@e-sharm.pl
 OFERUJEMY PA STWU MO LIWO Ć PŁATNO CI PRZELEWEM W POLSKICH ZŁOTYCH W PROMOCYJNYCH
CENACH, KTÓRE POZWOL PA STWU ZAOSZCZ DZIĆ BEZ WYMIANY WALUT. Wystawiamy rachunki.
 Płatno ć na wycieczkach USD, EUR, GBP lub EGP
 UWAGA ! Nie przyjmujemy rezerwacji w lokalnych egipskich biurach na terenie Sharm el Sheikh!

SPECJALNE RABATY
PRZY ZAMÓWIENIACH OD 3 WYCIECZEK NA OSOB
oraz DLA GRUP OD 5 OSÓB !
NA NASZYCH WYCIECZKACH:
> Transport z i do hotelu wliczony jest w cenę; zbiórka na wszystkie wycieczki przed bramą hotelu
> Na wszystkich wycieczkach mają Państwo ubezpieczenie;
> Zniżka dla dzieci do lat 12 (nie dotyczy wycieczek samolotowych oraz poza terytorium Egiptu);
> Na wycieczki całodniowe lub dłuższe recepcja hotelowa wydaje bezpłatne LUNCH BOXY (suchy prowiant) - wystarczy
zamówić w hotelu na dzień przed wyjazdem;
> Cena wycieczki nie zawiera napiwków i napojów w restauracjach;
> W przypadku rezygnacji do 24h przed wyjazdem gwarantujemy zwrot wpłaty (oprócz wycieczek lotniczych i
zagranicznych).
WIZA EGIPSKA: za 25 USD wydawana jest na lotnisku w Sharm el Sheikh, jest wymagana na wycieczkach do: KAIRU
i LUKSORU, z innych wyjazdów korzystać mo na na podstawie bezpłatnej wizy SINAI ONLY wydawanej na lotnisku.
W przypadku wyjazdu do Izraela wiza egipska jest bezpłatnie przedłu ana i nie traci wa no ci.

Do zobaczenia na wakacjach w Sharm el Sheikh!

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
KAIR I PIRAMIDY

WYCIECZKA AUTOKAROWA TYMCZASOWO NIEDOST PNA
(zarz dzenie Ministerstwa
Turystyki Egiptu ze wzgl dów bezpiecze stwa podró owania przez wschodnie Synaj)
PROGRAM: wyjazd autokarem z hotelu po północy- dojazd do Kairu- zwiedzanie Narodowego
Muzeum Egipskiego- dla chętnych rejs po Nilu (płatny na łodzi 8$)- lunch (w pływającej restauracji na
Nilu)- Giza: punkt widokowy, piramidy, Sfinks (możliwo ć wej cia do piramidy, płatne na miejscu 10$)czas na zakupy- powrót do Sharm el Sheikh około północy
CENY: doro li: 50$; dzieci: 25$ (wpłata w PLN wg rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów

KAIR SAMOLOTEM

PROGRAM: wyjazd na lotnisko w Sharm el Sheikh około godz. 6 rano- przylot do Kairu- zwiedzanie
Narodowego Muzeum Egipskiego- dla chętnych rejs po Nilu (płatny na łodzi 8$)- lunch (w pływającej
restauracji na Nilu)- Giza: punkt widokowy, piramidy, Sfinks (możliwo ć wej cia do piramidy, płatne na
miejscu 10$)- czas na zakupy- wylot z Kairu około godz. 19- transport do hotelu
TERMINY: codziennie
CENY – OFERTA PROMOCYJNA: doro li i dzieci: 195 USD (wpłata w PLN wg rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów, wizę egipską 25 USD na wylot do Kairu można zakupić bezpo rednio na wycieczce.

JEROZOLIMA i BETLEJEM

UWAGA! NA WYCIECZCE POLSKI PRZEWODNIK TYLKO W NIEKTÓRYCH TERMINACH –
PROSIMY O KONTAKT Z CENTRUM REZERWACJI +48 503 97 48 43
PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 20- przejazd autokarem do przej cia granicznego Taba- Elatprzejazd nad Morze Martwe- przystanek na niadanie- przejazd do Jerozolimy- Góra Oliwna- Droga
Krzyżowa- zwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego, Golgoty i wej cie do Grobu Pańskiego- ciana
Płaczu- przejazd do Betlejem- lunch- wizyta w Bazylice Narodzenia Chrystusa- czas na zakupyprzejazd nad Morze Martwe- czas na kąpiel w morzu i zakupy- przejazd do przej cia granicznegopowrót do Sharm el Sheikh około godz. 23
TERMINY: czwartek wieczorem
CENY: doro li i dzieci: 100$
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów, strojów kąpielowych i ręczników. W ko ciołach obowiązują przykryte ramiona i kolana. W
cenie opłaty graniczne i lunch, dodatkowo płatne napoje i toalety (wpłata w PLN wg rednich kursów
NBP)

PETRA-JORDANIA

PROGRAM: wyjazd autokarem z hotelu około godz. 3- przejazd do portu w Tabie- rejs statkiem do
Akaby (Jordania)- przejazd autokarem do Wadi Musa- wej cie na teren Petry- opcjonalna, wliczona w
cenę przejażdżka konna- przej cie przez kanion Siq- zwiedzanie Skarbca Faraona- Grobowce
Królewskie- Amfiteatr- Ulica Rzymska- czas wolny na zwiedzanie i zakupy- zbiórka na lunch w
wyznaczonej restauracji- Powrót do Akaby- rejs do Egiptu- powrót autokarem do Sharm el Sheikh
około północy
TERMINY: poniedziałek, piątek
CENY: doro li i dzieci: 250$ (wpłata w PLN według rednich kursów NPB)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów i wygodnego obuwia. Wycieczkę należy rezerwować z dwudniowym wyprzedzeniem

CITY TOUR
PROGRAM: zwiedzanie miasta SHARM EL SHEIKH z przewodnikiem, wizyta i czas wolny w Naama
Bay lub Old Market, zwiedzanie meczetu oraz bazyliki koptyjskiej. Czas na zakupy.
TERMINY: codziennie
CENY: doro li 25 USD, dzieci: 15 USD
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA

Dla Pa stwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek
przed wylotem na wakacje na stronie www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
LUKSOR i KARNAK

PROGRAM: wyjazd z hotelu na lotnisko w Sharm el Sheikh około godz. 5- przelot do Luksoru- przejazd
autokarem do wiątyni Karnak- zwiedzanie Sali Kolumnowej- Kolosy Memnona- Dolina Królówwiątynia Hatszepsut- w przerwie czas na lunch i zakupy- dla chętnych rejs po Nilu (płatny na łodzi 8$)powrót na lotnisko- wylot z Luxoru około godz. 19- transport z lotniska w Sharm el Sheikh do hotelu.
TERMINY: roda, sobota
CENY: doro li i dzieci 215$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów

GÓRA MOJ ESZA I KLASZTOR W. KATARZYNY

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 21- przejazd autobusem około 2,5h- wej cie na Górę Mojżesza
(6 kilometrów)- oglądanie wschodu słońca- zej cie do Klasztoru w. Katarzyny- Bazylika PrzemienieniaGorejący Krzew- Studnia Mojżesza- przejazd do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około godz. 14
TERMINY: piątek, niedziela
CENY: doro li 30$; dzieci: 15$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów. Wjazd na Górę Mojżesza płatny dodatkowo 12$. W Klasztorze obowiązują przykryte
ramiona i kolana

KLASZTOR W. KATARZYNY I DAHAB

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7- przejazd autobusem około 2,5h- zwiedzanie Klasztoru w.
Katarzyny- Bazylika Przemienienia- Gorejący Krzew- Studnia Mojżesza- czas wolny na zakupy i
przejażdżkę wielbłądem- lunch- przejazd do Dahab- czas wolny- przejazd do Sharm el Sheikh- powrót
do hotelu około godz. 15
TERMINY: poniedziałek, sobota
CENY: doro li 30$; dzieci: 15$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów. W Klasztorze obowiązują przykryte ramiona i kolana

SAFARI ABU GALUM

PROGRAM: wyjazd jeepami z hotelu około godz. 7- przejazd do Doliny Wadi Mangar na pustyni- wizyta
w wiosce beduińskiej- przejazd do oazy na zatoką Akaba- przejażdżka wielbłądami (30 minut)- plaża
Blue Hole- czas na snorkeling- lunch na plaży w beduińskiej restauracji- przejazd do Dahab- czas na
zakupy- przejazd do Sharm el Sheikih- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: piątek, niedziela
CENY: doro li 30$; dzieci: 20$ (wpłata w PLN według rednich kursów NPB)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów, ręczników oraz masek i płetw (sprzęt do snorkelingu jest też dostępny odpłatnie na miejscu)

SUPER SAFARI

PROGRAM: wyjazd jeepami z hotelu około godz. 7- przejazd do Klasztoru w. Katarzyny około 2,5hzwiedzanie Klasztoru w. Katarzyny- Bazylika Przemienienia- Gorejący Krzew- Studnia Mojżesza- czas
wolny na zakupy i przejażdżkę wielbłądem- przejazd do Kolorowego Kanionu - spacer w Kolorowym
Kanionie (około 2,5h)- wizyta w osadzie beduińskiej- przejazd jeepami na lunch nad Zatoką Akabawizyta w Dahab- czas na zakupy- przejazd jeepami do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około godz.
17
TERMINY: czwartek, sobota
CENY: doro li 45$; dzieci 20$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów i wygodnego obuwia. W Klasztorze obowiązują przykryte ramiona i kolana. Od maja do
października w Kolorowym Kanionie panują wysokie temperatury- wycieczka organizowana na
zamówienie

Dla Pa stwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek
przed wylotem na wakacje na stronie www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
RAS MOHAMMED- REJS

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypłynięcie z portu- trzy przystanki na
morzu- czas na snorkeling na rafach koralowych- lunch- powrót do hotelu około godz. 16
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 35$; dzieci: 18$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
ręczników oraz masek i płetw (sprzęt do snorkelingu jest też dostępny odpłatnie u pracowników centrum
nurkowego). Opcjonalnie możliwo ć zamówienia rejsu prywatnym jachtem

RAS MOHAMMED- WYCIECZKA AUTOBUSOWA

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 8- przejazd do bramy Parku Narodowego Ras Mohammedzwiedzanie lasów namorzynowych- Magiczne Jezioro- punkt widokowy „Obserwatorium Rekinów”- dwa
przystanki na snorkeling z dzikiej plaży- powrót do hotelu około godz. 13
TERMINY: codziennie
CENY: doro li 25$; dzieci 18$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
paszportów, ręczników oraz masek i płetw (sprzęt do snorkelingu jest też dostępny odpłatnie u
przewodnika)

REJS W REJON WYSPY TIRAN

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypłynięcie z portu- trzy przystanki na
morzu- czas na snorkeling na rafach koralowych- lunch- powrót do hotelu około godz. 16.
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 30$; dzieci: 15$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
ręczników oraz masek i płetw (sprzęt do snorkelingu jest też dostępny odpłatnie u pracowników centrum
nurkowego). Opcjonalnie możliwo ć zamówienia rejsu prywatnym jachtem

NURKOWANIE DLA AMATORÓW

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypłynięcie z portu- trzy przystanki na
morzu- czas na snokeling na rafach koralowych- przygotowanie do nurkowania- zej cie pod wodę pod
opieką polskiego instruktora- lunch- powrót do hotelu około godz. 16
TERMINY: codziennie
CENY: doro li i dzieci od lat 10: wersja wycieczki z 1 nurkowaniem: 45$; wersja wycieczki z 2
nurkowaniami: 65$, dopłata za bilet do Parku Ras Mohammed 5$ (wpłata w PLN według rednich kursów
NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie
ręczników oraz masek i płetw (sprzęt do snorkelingu jest też dostępny odpłatnie u pracowników centrum
nurkowego). Sprzęt do nurkowania w cenie wycieczki

NURKOWANIE DLA PROFESJONALISTÓW

Ceny od 45$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP) za dzień nurkowy, dwa nurkowania na rejsach
na Ras Mohammed lub Tiran, zamówienia na email: rezerwacja@taniewycieczkisharm.pl

SAFARI NA QUADACH
PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 4 do 17. Transport z hotelu do centrum quadówwyjazd na pustynię- wizyta w wiosce beduińskiej- przejazd między górami Synaju- powrót do bazy
quadów- transport do hotelu. Czas trwania wycieczki 2,5h
TERMINY: codziennie
CENY: doro li i dzieci: quad jednoosobowy: 25$; quad dwuosobowy: 30$ (wpłata w PLN według rednich
kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego obuwia, osłony oczu (okulary), oraz arafatek (do
nabycia również w centrum quadów). Prywatna wycieczka quadami z indywidualnym opiekunem dla
dowolnej liczby osób: koszt 35$ za quada- QUADY I WIELBŁ DY RAZEM: 35$ (wpłata w PLN według
rednich kursów NBP),

Dla Pa stwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek
przed wylotem na wakacje na stronie www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
SAFARI NA WIELBŁ DACH

PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 4- 17. Transport z hotelu na pustynię- wyjazd na
pustynię- wizyta w wiosce beduińskiej- przejażdżka między górami Synaju- powrót do bazy
transportowej- przejazd do hotelu. Czas trwania wycieczki: 2h
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 20$; dzieci do lat 5: 10$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy proszeni są o zabranie wygodnego obuwia. Zniżka dotyczy dzieci korzystających z
wyprawy jako druga osoba na wielbłądzie. QUADY I WIELBŁ DY RAZEM: 35$

KOLACJA BEDUI SKA

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 17- przejazd do osady beduińskiej na pustyni – możliwo ć
obejrzenia tradycyjnych sposobów przygotowywania posiłków – kolacja beduińska – pokaz orientalnej
kultury i muzyki – powrót do hotelu około godz. 22
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 20$, dzieci: 10$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: opcjonalnie możliwo ć obserwacji gwiazd przez teleskop na pustyni (15$)

AQUAPARK

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 10- do dyspozycji go ci Aquaparku 7 basenów wyposażonych
w 35 zjeżdżalni, wiry wodne, jacuzzi oraz inne atrakcje- lunch- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 40$; dzieci: 25$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy proszeni są o zabranie ręczników

DELFINARIUM – SHOW

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 14- początek pokazu o godz. 15- czas trwania show około
godziny- czas na zakupy- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: codziennie oprócz niedzieli
CENY: doro li: 20$; dzieci: 10$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: możliwo ć zamówienia opcji wycieczki bez transportu z hotelu: doro li: 15$; dzieci: 8$

PŁYWANIE Z DELFINAMI

PROGRAM: transport z hotelu do delfinarium zgodnie z godziną ustaloną w ramach rezerwacji- czas
pobytu w basenie z delfinami do wyboru: 15 lub 30 minut- powrót do hotelu
TERMINY: codziennie oprócz niedzieli
CENY: doro li i dzieci: 15 minut 60$, 30 minut: 70$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy wycieczki proszeni są o zabranie ręczników. Kapoki wliczone są w cenę wycieczki.

AQUASCOPE
PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 9 do 14- transport z hotelu do portu Maya Bay- czas
rejsu: 1:15h- łódź Aquascope pod pokładem posiada okna pozwalające na oglądanie rafy koralowej
spod poziomu lustra wody
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 45$; dzieci: 23$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)

ŁÓDŹ ZE SZKLANYM DNEM

PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 9 do 14- transport z hotelu do portu Naama Bayczas rejsu: 1:15h - powrót do hotelu
TERMINY: codziennie
CENY: doro li: 20$ dzieci: 10$ (wpłata w PLN według rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy wycieczki proszeni są o zabranie ręczników, masek i płetw (sprzęt do snorkelingu
jest dostępny odpłatnie u przewodnika wycieczki)

Dla Pa stwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek
przed wylotem na wakacje na stronie www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI Z PRZEWODNIKIEM PO
SHARM EL SHEIKH
www.sharm-el-sheikh.pl

