
Nabídka výletů 2020 (Marsa Alam)

Města a nákupy

El Quseir   
 El Quseir je egyptské město nacházející se na pobřeží Rudého moře. Město bylo založeno přibližně před 5000 

lety. Jeho původní jméno znělo Leucus Limen. V Quseiru, který se nachází přibližně 200 km na jih od Hurghady a
100 km na sever od Marsa Alam, žije přibližně 50 000 obyvatel.
El Quseir je kouzelnou mozaikou zlatavých pláží, tyrkysově mořské vody, podvodních krás, historie a luxusu.   
Letovisko patří k těm klidnějším.
V křivolakých uličkách lze spatřit typické egyptské budovy, v centru pak starou pevnost s množstvím napřažených
kanonů, které přezírají přes zdejší bazary a stánky s nejrůznějším zbožím. Tam můžete zakoupit něco na památku.

Lze navštívit mešitu, křesťanský kostel, historické centrum města, pevnost, nakoupit, ochutnat 
tradiční kávu nebo typicky upravené ryby a mořské plody, atd. 
Výlet je možné zorganizovat denně ve Vámi vybraném čase, čas strávený v El Quseir není z naší 
strany omezen.
Přibližná cena: 20 euro vč. vstupného do pevnosti a průvodce (lze zajistit i pouze taxi) - TOP5 výlet 2019

Port Ghalib

Port Ghalib je jedinečný, 3,5 kilometru dlouhý přístavní resort o celkové rozloze 8.000.000 m², vystavěný za 2 
miliardy dolarů, který se nachází podél pobřeží Rudého moře, na jihu Egypta, 67 km jižně od města Quseir a 
pouhých 5 kilometrů od mezinárodního letiště Marsa Alam.  Celá tato oblast je obklopena úžasnou 
panoramatickou kulisou. Na jedné straně to jsou pouštní hory a kopce s písečnými dunami a na straně druhé je to 

tyrkysově modré moře s překrásnými korálovými útesy. 
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V Port Ghalibu najdete nejen místa   pro romantické večeře a procházky, ale také široké možnosti sportovního 
vyžití. Mnozí jistě ocení i spoustu obchůdků pro nákup suvenýrů a věřte, opravdu se vyplatí smlouvat :) (pokud se 
chystáte nakupovat kosmetiku Vatika atd. Sladkosti a podobné věci, doporučujeme návštěvu supermarketu mimo 
marinu)
Vzhledem k tomu, že v Porto žijeme, neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli otázkou o resortu či jeho okolí nebo o 
případnou pomoc. Rádi Vám budeme při ruce.
Výl e t  j e  m ožn é  zo rgan izova t  d enn ě  ve  Vám i  vyb ran ém  čas e ,  ča s  s t ráven ý  v  Por t  
Gh a l ib  n en í  z  n aš í  s t rany  om e zen .  

Hurghada
Marsa Alam
Shalateen
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Pláže, koupání a šnorchlování (potápění)

Sharm el Luli a El Qulaan

 Pláž a stejnojmenná laguna, známá také pod jménem Paradise nebo Egyptské Maledivy, se rozprostírá 60 km jižně
od Marsa Alam. Při odlivu se dá celá snadno přebrouzdat. Je to ideální místo pro potápění a šnorchlování a 
strávení klidného dne.
Sharm El Luli vás oslní průzračnou vodou a lesknoucím se bílým pískem. Svou krásou zdatně konkuruje 
karibským plážím a pro klid panující na tom místě ji můžeme pokládat za jeden z Rájů na Zemi :)

El Qulaan  je nádherná pláž s mangrovy. Po koupání v překrásné klidné laguně si můžete vychutnat místní kávu 
nebo čaj. Oběd ve zdejší restauraci je ochutnávkou typické egyptské kuchyně a probíhá formou bufetu. Strádat  
tedy určitě nebudete. Běžně se podává tepelně upravená zelenina a brambory, opečený arabský chléb, lilek, ryba, 
těstoviny atd. 

Výlet je běžně organizován jako celodenní, průběh lze upravit podle Vašeho přání i na půlden, výlet bez 
oběda, návštěva pouze jednoho z míst atd. (přibližná cena se standartním programem: 40 euro včetně oběda)
TOP5 výlet 2019

Abu Dabbab
Pláž nabízí velmi postupné vstupy do vody, takže je vhodná zejména pro rodiny s malými dětmi. Jemné písečné 
podloží střídá v dálce překrásný korál, který potěší začínající i zkušené potápěče. Romantické povahy by si jistě 
neměly nechat ujít pohled na ranní vycházející slunce, který je vskutku neodolatelným zážitkem. A kdo ví, možná,
že k nám z rána zamíří i nějaký ten zvědavý delfín, což není v této oblasti žádnou výjimkou. 
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Na Abu Dabbab potkáte opravdu rozmanitý podmořský život a karety obrovské.
Pokud byste karety rádi viděli a nejste zdatnými plavci, je pro vás Abu Dabbab nejpříhodnějším 
místem. Na pláži najdete restauraci, fresh juice, zmrzlinu, kavárny, sprchy, toalety, (lehátka a 
slunečníky jsou v ceně vstupného).
Výl e t  j e  m ožn é  u sp ořád at  d en n ě  ve  Vám i  vyb ran ém  čas e ,  ča s  s t ráven ý  n a  A bu  
D abb ab  n en í  z  n aš í  s t rany  om ezen .  Mů že t e  t edy  vyra z i t  na  odp o led n e  n eb o  i  c e lý  
d en .
L ze  za j i s t i t  p o táp ěn í  v  d op rovodu  zk u š en éh o  ins t ru k tora . (Přibližná cena 25 euro)
TOP5 výlet 2019

El Zerib Kebir
Na Zerib najdete zde překrásnou zátoku s hojně kvetoucím korálem, ve které lze šnorchlovat nebo se potápět za 
doprovodu zkušeného instruktora.
Na této klidné pláži, kde najdete restauraci, sprchy, toalety a malou kavárničku, si určitě užijete 
prosluněný den plný odpočinku.
Výl e t  j e  m ožn é  u sp ořád at  d en n ě  ve  Vám i  vyb ran ém  čas e ,  ča s  s t ráven ý  n a  m ís t ě  n en í
z  naš í  s t rany  om e zen .
L ze  za j i s t i t  p o táp ěn í  v  d op rovodu  zk u š en éh o  ins t ru k tora .   (Přibližná cena 25 euro)

Shams Alam
KiteBar Sentido Oriental
Tondoba Beach
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Marsa Egla

Lodní výlety

Marsa Mubarak
Marsa Mubarak je překrásná zátoka v Rudém moři jako stvořená ke šnorchlování a potápění. V této zátoce lze s

 jistotou spatřit karety obrovské a není vyjímkou, že se potkáte s dugongem. Na obrovských korálových útesech se 
hojně vyskytují perutýni, rejnoci, murény a další druhy ryb.
Cestou do zátoky Marsa Mubarak navštívíte také zátoku Marsa Shum, jako další fascinující ukázku podmořského 
světa Rudého moře. Na lodi si pochutnáte na místních lahůdkách, které jsou k obědu podávány formou bufetu a v 
průběhu celé plavby jsou Vám k dispozici nealkoholické nápoje bez omezení. 
Na výlet lodí se vyráží v ranních hodinách (kterýkoli den) – přesný čas závisí na vzdálenosti Vašeho hotelu od 
přístavu. 
Cena v oblasti Marsa Alam je 40€ na osobu(vč. dopravy do přístavu, oběda, nealko nápojů po celý den a zapůjčení
potřeb pro šnorchlování – doporučujeme vlastní). Na lodi se odevzdává kopie pasu v tištěné podobě.
Děti do pěti let zdarma, od pěti do deseti let 20€. 
V Marsa Mubarak lze zajistit i potápění za doprovodu zkušeného instruktora.

Sataya Reef 
Rádi byste spatřili delfíny v jejich přirozeném prostředí a zaplavali si s nimi? Pak je pro Vás Sataya tím pravým 
místem. Delfíny je možné vidět už při plavbě lodí, jejíž cílem je zakotvit přímo v jejich bydlišti. Na Satay Reef
panuje převážně klidné počasí, moře bývá velice klidné.  Během výletu probíhá také skupinové šnorchlování 
okolo korálových stěn.
Na lodi je podáván oběd formou bufetu a nealko nápoje jsou k dispozici po celou dobu plavby a bez omezení.
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Výletu na Sataya Reef lze zajistit i overnight. Západ a východ slunce na lodi jsou dozajista neopakovatelným 

 zážitkem.Lze zapůjčit potřeby na šnorchlování (doporučujeme vlastní) a záchranné vesty. 
Během výletu je možné zajistit potápění v doprovodu zkušeného instruktora.  
Na lodi se vždy odevzdává tišená kopie pasu.
Cena 50 euro, děti do deseti let 25, děti do pěti let zdarma

Hamata Island

Celodenní výlet lodí, během kterého vás čeká neopakovatelné šnorchlování okolo korálových stěn a 
nespočet ryb. Jedno ze šnorchlování končí na malebném ostrůvku s bílým pískem, kde si můžete pořídit 
nádherné fotografie a vyhřátou vodu daleko od ruchu okolního světa.

Na lodi je podáván oběd formou bufetu a nealko nápoje jsou k dispozici po celou dobu plavby a bez 
omezení. Lze zapůjčit potřeby na šnorchlování (doporučujeme vlastní) a záchranné vesty. 

Během výletu je možné zajistit potápění v doprovodu zkušeného instruktora.  
Na lodi se vždy odevzdává tišená kopie pasu.

Cena 40euro, děti do pěti let zdarma, do deseti let 20euro
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Památky

Asuan 

Do Asuanu se vyjíždí v brzkých ranních hodinách a program je bohatý. Základní variantou je chrám Philae na řece Nil, Nubijská vesnice a chov 
krokodýlů, Nubijské muzeum a centrální tržiště. Pokud čas a síli dovolí, je možné navštívit Asuanskou přehradu. Další zajímavá místa v Asuanu jsou 
například: Mausoleum Aga-Khana, Princezniny hrobky a Botanická zahrada. Program lze měnit podle dohody.  (Přibližná cena 150 euro vč. Oběda a 
vstupného) 

TOP5 výlet roku 2019

Edfu

Ve městě Edfu se nachází jeden z nejzachovalejších egyptských chrámů zasvěcený Bohu Horovi – Horův 
chrám, po jehož návštěvě se vydáváme na oběd do venkovské rodiny a následně na prohlídku hrobek El-
Kab. Pro poslední osvěžující zastávku na tomto výletě nám poslouží břeh Nilu. Výlet je vhodný pro turisty,
které zajímá, jak vypadá běžný život v této zemi. Je to jeden z nejméně náročných výletů za památkami, 
který ovšem zanechá nesmazatelné vzpomínky.

(Přibližná cena 110 euro vč. Oběda a vstupného)

 TOP 5 výlet roku 2018, 2019 
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Kom Ombo

Chrám Kom Ombo leží u stejnojmenného města, je chrámem konce a počátku, chaosu a osvícení. 
Rozkládá se na kopci na břehu řeky Nil. Jeho návštěvu kombinujeme s prohlídkou Horova Chrámu v Edfu.

Přibližná cena 120 euro vč. Vstupného a oběda 

Esna

Maličký chrám Esna je ukázkou znalostí astrologie. Vzhledem k jeho rozměrům, jeho prohlídka nezabare příliš mnoho času, doporučujeme jej tedy 
navštívit spolu s chrámem Kom Ombo nebo Horovým chrámem v Edfu.

Přibližná cena 120 euro vč. Vstupného a oběda

Abu Simbel

Výlet do Chrámu Abu Simbel je možné zorganizovat pouze dvoudenní s přespáním v Asuanu. Běžně tedy 
absolvujeme i prohlídku Asunu, případně lze připojit i Edfu a Kom Ombo, program plánujeme individuálně v 
souladu s představou klientů. 

Přibližná cena 270 euro vč.vstupenek, jídla a ubytování
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Káhira

Jednodenní návštěva Káhiry zahrnuje prohlídku Pyramid v Gíze a Káhirského muzea. Douvednní výlet má 
individuální program podle představ klientů. Pokud vyrážíte z Marsa Alam, jedná se o nejnáročnější výlet. 
Doporučujeme zvážit jeho absolvování klientům s chronickými zdravotními potížemi, především v letních 
měsících.

(Přibližná cena 130 euro) 

Luxor

Město Luxor a jeho okolí, je turisticky hojně navštěvováno. Na běžném denním programu je prohlídka  
Mnemonových kolosů, Údolí Králů, Chrám Hatchepsut a Karnak. Podle Vašeho uvážení je možné zajistit 
prohlídku Banana Island (doporučujeme)

Přibližná cena 85 euro vč. vstupného a oběda
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Všechny výlety za památkami je možné organizovat na jeden, dva nebo i více dní. Vyjímkou je Abu Simbel, kde nejkratší je dvoudenní varianta.

Nejoblíbenějším výletem je bezpochyby Edfu – i díky jeho nižší náročnosti, v závěsu se stabilně drží Asuan a doudenní kombinace Asuan + Edfu.

Sport a adrenalin

Safari
Neboli projížďka na čtyčkolkách – výlet organizujeme privátně, kdy vyjet může skupina již od dvou osob. Skupiny slučujeme
vyjímečně po předchozí domluvě s klienty. Nejoblíbenější čas pro vyjížďku je západ nebo východ slunce. Vyjížďka trvá asi 2,5 hodiny
a zahrnuje zastávku na čaj v beduínském obydlí a prohlídku velbloudů, prohlídku zajímavých míst v poušti. 

Cena 35 euro

SuperSafari
Vyjížďka jeepem do pouště s bohatým večerním programem: projížďka na čtyřkolká a velbloudech, večeře v beduínském stylu a
doprovdný program.

Cena 50 euro

Aqua Marine
Na čtyřkolkách za šnorchlováním. Celkově čtyřhodinový program. Čtyřkolky a šnorchlování v překrásné laguně.

Cena 50 euro

Bugy 
Smaragdové doly
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Vyjížďky na koních a velbloudech
Délka trvání a místo dle dohody. 

Kiting
Lekce Kitování pro děti i dospělé pod vedením zkušeného instruktora. Pro méně odvážné možnost domluvení 
zkušební lekce na souši.

 

Průvodní informace:

- všechny výlety lze upravit na míru, přesně podle vašich požadavků

- naše výlety jsou privátní, běžně tedy organizujeme výlety už od počtu 2 osob. Bez předchozí domluvy skupiny neslučujeme.

- uvedené ceny jsou orientační, přihlížíme k velikosti skupiny a finálnímu programu, který společně konzultujeme, pro přesný výpočet, nás prosím 
kontaktujte. V dotazu uveďte název hotelu, ve kterém jste ubytováni a počet osob. Pokud s vámi cestují děti mladší deseti let, uveďte jejich počet a věk.

- většinu výletů lze zorganizovat každý den

- v případě včasné domluvy, vás během výletu osobně doprovodíme

- při vešekerých výletech na lodi se odevzdávají tištěné kopie pasů a je nutné mít vlastní ručníky

- pro všechny výlety za památkami je třeba odeslat nám kopie pasů minimálně den předem
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- za kvalitu nosičů a fotografií či videí pořízených během výletů ručíme pouze v případě, že máme s fotografem uzavřenou stálou spolupráci. Bude-li 
takový fotograf přítomen, budete předem upozorněni.

- vaše rezervace je závazná. Bude-li výlet zrušen méně než 24 hodin předem nebo se nedostavíte bez předchozí omluvy, je účtován stornopoplatek ve 
výši 50 procent. V případě nemoci se budeme snažit výlet přeložit na jiný, oboustranně vyhovující termín, aby storno poplatek nemusel být účtován.
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