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Ši šalis visada pasirengusi Jus priimti su šiluma ir saule. Netgi Naujuosius metus čia galima 
pasitikti pamerkus kojas į skaidrų ir šiltą Raudonosios jūros vandenį. Tad visiems išsiilgusiems 
saulės, mes nepavargdami rekomenduojame Egiptą – šalį, kurioje ji šviečia nepavargdama ir 

vasarą, ir rudenį, ir žiemą, ir pavasarį. Čia nėra „ne sezono”, bet ilsėtis Egipte, mums šiauriečiams, 
idealiausia rudenį, žiemą ir ankstyvą pavasarį – tai ideali vieta norintiems pratęsti vasarą.

Apie TEZ TOUR

Atostogos –
tai nuostabu!

TEZ TOUR Lietuva

LIETUVA

BULGARIJAITALIJA

TURKIJA

KIPRAS
GRAIKIJA

EGIPTAS

AUSTRIJA

MALJORKA
SARDINIJA

ISPANIJA

TENERIFĖ

DOMINIKOS RESPUBLIKA

BRAZILIJA

MEKSIKA KUBA
JAE

MALDYVAI
ŠRI LANKA

TAILANDAS

TEZ TOUR savo veiklą Lietuvoje pradėjo 2003 metais, spalio 
17 dieną. Būtent šią dieną įvyko pirmasis užsakomasis skrydis 
į Egiptą, paženklinęs kompanijos veiklos pradžią. 

Ši kryptis ir šiandien išlieka viena populiariausių.
TEZ TOUR yra vienas didžiausių kelionių organizatorių Lietuvoje, 
kuris aptarnauja daugiau nei 60 tūkst. turistų per metus.
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Į Egiptą – su 
TEZ TOUR
• Jūsų poilsiu ir ekskursijomis rūpinsis 
profesionali TEZ TOUR gidų komanda. Tad 
atostogos be rūpesčių – garantuotos.

• Į ekskursijas po Egiptą vyksite patogiais 
nuosavo TEZ TOUR parko autobusais.

• Visų kelionių metu TEZ TOUR autobu
suose galėsite naudotis nemokamu 
belaidžiu internetu.

Atstovybes turime šiuose miestuose: 
Hurgadoje, Šarm El Šeiche bei Kaire. 
Iškilus klausimams, maloniai kviečiame 
kreiptis bendruoju telefono numeriu 
+2 (069) 362 09 77 arba 
el. paštu icc@sharm.teztour.com

Keliaukime kartu!

Išskirtinės 
kelionės

17atostogų 
krypčių

Be daugybės poilsinių kelionių, 
TEZ TOUR organizuoja išvažiuojamus 
seminarus ir konferencijas grupėms 
bei kompanijoms, vaikų stovyklas, 
pažintinius maršrutus bei išskirtines 
keliones, pažymėtas VIP ženklu.

Su tarptautiniu TEZ TOUR kelionių 
organizatoriumi jūs galite ilsėtis Meksikos, 
Kubos, Dominikos Respublikos, Brazilijos, 
Kinijos, Tailando, Šri Lankos, Maldyvų, 
Egipto, Jungtinių Arabų Emyratų, Turkijos, 
Graikijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, 
Kipro kurortuose. Slidinėti TEZ TOUR 
kviečia į Andorą, Italiją, Ukrainą, Turkiją, 
Bulgariją ir Austriją.

Atostogų kryptys 
iš Lietuvos

Kartu dirbame dėl 
nuostabių atostogų

Tiesiogiai iš Lietuvos šiandien Jus kviečiame 
vykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius 
Turkijos, Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos kurortus. 
O šį sezoną pakviesime skristi dar dviem 
nuostabiomis kryptimis – į Kiprą bei Italijai 
priklausančią Sardinijos salą. Žiemos sezono 
metu kviečiame vykti pasišildyti į amžino 
pavasario salą Tenerifę, egzotiškąjį Tailandą bei 
amžinai saulėtą Egiptą. Aktyvių atostogų mėgėjų 
laukiame kalnuose Austrijoje bei Italijoje.

TEZ TOUR Lietuva, priklausanti vienai didžiausių Rytų Europoje veikiančių tarptautinių kompanijų 
TEZ TOUR, per metus poilsiui į užsienio kraštus išskraidina net 2 mln. turistų. TEZ TOUR, savo veiklą 
pradėjęs 1994 m., šiandien vienija net 29 tarptautines kompanijas ir patenka į pagrindinių Europos 
kelionių organizatorių, tokių kaip „Tui“, „Thomas Cook“ bei „Thompson“, penketuką. Ji vienija daugiau 
kaip 20 kelionių operatorių skirtingose šalyse. Šių šalių keliautojams kompanija gali pasiūlyti net 17 
atostogų krypčių. Visose priimančiose šalyse turistus aptarnauja pasitinkantys TEZ TOUR biurai. 
Jų tikslas – daryti viską, kad jūs svečioje šalyje jaustumėtės kaip namuose. Dirbame su didžiuliais 
turistų srautais, puikiai orientuojamės turizmo rinkoje, tad garantuojame, kad mūsų partneriai – 
patikimiausios aviakompanijos bei patys geriausi viešbučiai. TEZ TOUR kompanijai taip pat 
priklauso turistų puikiai įvertinti ir pamėgti „Amara“ tinklo viešbučiai Turkijos kurortuose.
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7 EGIPTO stebuklai
Egiptas – tai šalis, turinti kuo nustebinti net ir atvykstančius čia ne pirmą kartą. 
Didingus faraonų laikus menančios šventyklos ir senoviniai miestai, žadą atimantys gamtos 
kūriniai, klegantys turgūs, vietinių šypsenos, spalvinga Raudonoji jūra ir dar daugybė kitų 
mažų ir didelių stebuklų laukia Jūsų šioje egzotiškoje ir visus metus saulėtoje šalyje.

Egipto TOP 7

Senoji Egipto sostinė (anksčiau vadinta Tėbais) šalies 
istoriją Jums papasakos geriau nei bet kuris kelionių gidas. 
Vaikštinėdami Karalių slėnyje, apžiūrėję faraonų šventyklas, 
išlikusias miesto gatves, pastatų kolonas ir sienų raižinius 
suprasite, kad „rūmų“ vardas (arabų kalboje) šiam miestui 
suteiktas tikrai ne veltui.

LUKSORAS

GIZOS 
PIRAMIDĖS 

Giza – netoli sostinės Kairo įsikūręs trečias 
pagal dydį šalies miestas – buvo svarbus 
jau nuo IV faraonų dinastijos laikų. Būtent 
čia išvysite vienintelį išlikusį senojo pasaulio 
stebuklą – garsiąsias Cheopso, Chafro 
ir Mikerino piramides. Stovint šių įspūdingų 
statinių papėdėje dar ir dabar sunku patikėti, 
kad tai – žmogaus rankų kūrinys.

SFINKSAS

Įspūdingo dydžio (73,5 m ilgio ir 20 m aukščio) žmogausliūto 
skulptūra Gizos plokštikalnį saugo jau nuo IVosios Egipto 
dinastijos karalių laikų. Įdomu, kad per daugybę metų sfinkso 
išvaizda nuolat keitėsi, o nuo Viduramžių iki XIX a. pradžios 
didingoji skulptūra buvo palaidota dykumos smėlyje.
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Šiltutėliuose krištolo skaidrumo vandenyse verda spalvingas 
ir judrus gyvenimas. Čia plyti ištisi koralų sodai, dugne ilsisi 
nuskendę laivai, o aplink zuja daugybė mažų ir didelių žuvelių. 
Čia jų suskaičiuojama apie 1300 rūšių. Tik spėkite dairytis!

5 POVANDENINIAI 
SODAI

Tai nepaprastas architektūros šedevras, talentingų 
meistrų, prieš daugiau nei 3000 metų, iškaltas 
kalne Egipto valdovo Ramzio paliepimu. Šventyklos 
fasadą puošia didžiulės statulos, o tolimiausiame 
šventyklos kampe esantį šventorių tekanti saulė 
apšviečia tik du kartus per metus. Vietiniai tiki, kad 
tuo metu įvyksta stebuklas.

6 ABU 
SIMBELIS

Kadaise čia viešpatavo Raudonoji jūra, o šiandien vaikšto ir 
nepakartojamais vaizdais grožisi keliautojai iš viso pasaulio. 
Keliaujant 5 km ilgio tarpekliu sunku akis atitraukti nuo 
vilnijančių uolų, panašių į žmogaus sukurtus piešinius ar 
skulptūras. Skirtumas tik tas, kad tokį kūrybišką darbą per 
kelis tūkstantmečius atliko pati gamta. 

7 SPALVOTASIS 
KANJONAS

SINAJAUS 
KALNAS4

Biblijoje užrašyta, kad šio kalno viršūnėje pranašui 
Mozei Dievas įteikė dešimt įsakymų. Tikima, kad čia 
tikintiesiems atleidžiamos visos nuodėmės. Tačiau į 
Sinajaus pusiasalyje stūksantį kalną užkopti verta ne 
tik piligrimams – iš čia atsiveria patys nuostabiausi 
saulėtekiai ir gražiausia ryto panorama.
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Oficialiai: Egipto Arabų Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 81 mln.
Sostinė: Kairas.
Svarbiausi miestai: Kairas, 
Luksoras, Giza, Aleksandrija, 
Asuanas.
Oficiali kalba: arabų.
Pinigai: Egipto svaras (EGP).
Laiko zona: Rytų Europos            
(UTC + 02.00).
Geografija: didžioji dalis šalies 
teritorijos priklauso Šiaurės Afrikai, 
Pietvakarių Azijai priklauso Sinajaus 
pusiasalis.
Kada geriausia keliauti? 
spalio-gegužės mėnesiais.

Apie šalį

Neįtikėtinas 
Egiptas

Apie Egiptą faktais

Šioje šalyje daug kas tikrai atrodo neįtikėtina... Vien faktas, kad 
temperatūrai nukritus iki +10 laipsnių šilumos Egipto vaikai jau 
nebeleidžiami į mokyklas, kad nesušaltų, mums atrodo sunkiai 
suvokiamas. Bet išsiaiškinus, kad net gūdžiausią viduržiemį  
temperatūra Egipte žemiau +15 net nenusileidžia, o +23 laipsniai 
šilumos Raudonojoje jūroje yra mažiausia, ką ji gali pasiūlyti, belieka 
susikrauti lagaminus ir atvykti čia patikrinti kitų neįtikėtinų faktų.
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„Meilės vena“ 
Už tradiciją nešioti vestuvinius žiedus ant 
bevardžio piršto turime dėkoti senovės 
egiptiečiams. Jie manė, kad būtent per 
bevardį pirštą kraujas teka „meilės vena“, 
o pastaroji eina tiesiai į širdį...

Barzdotoji 
Hačepsutė 
Stebint Hačepsutės atvaizdus kyla 
nuostaba, kodėl ji visur su barzda? 
O priežastis paprasta – tais laikais 
faraonais galėjo būti tik vyrai, nes jie 
buvo laikomi dievo Horo vietininkais 
žemėje. Hačepsutės valdžią buvo 
bandoma „legalizuoti“ legendomis apie 
jos dieviškąją kilmę (pats dievas Amonas 
nužengė į žemę ir Tutmozio I pavidalu 
pradėjo savo dukrą), tačiau oficialiose 
ceremonijose jai vis tik tekdavo vilkėti 
vyriškus drabužius ir dėvėti barzdą.

Faraonas Ramzis II 
turi pasą! 
Pasą šis faraonas (tiksliau, jo mumija) 
gavo 1974 m., kai muziejininkai pastebėjo, 
kad „garbingoji“ mumija ėmė gesti. Buvo 
nuspręsta nedelsiant ją nuskraidinti 
ekspertizei į Prancūziją. Ramzio II mumija gavo 
dokumentus, t. y. pasą, o skiltyje „profesija“ 
puikavosi įrašas – „karalius (miręs)“.

Kas Egipte 
turtingiausias? 
Nors beduinai Egipte („dykumos 
gyventojai“) gyvena gana skurdžiomis 
sąlygomis, jie yra „turtingiausi“ Egipto 
gyventojai. Kiekvienas beduinas mano, 
kad turi teisę savavališkai užimti 
dykumos žemes. Tad jei koks verslininkas 
sumano toje beduinų žemėje pastatyti 
viešbutį, visų pirma turi ją nupirkti iš 
beduino, o jau po to ir iš valstybės.

Patys netikėčiausi ir įdomiausi faktai apie 
Egiptą dabar ir prieš tūkstančius metų

Įdomu
Nilo pavadinimas senovės 
egiptiečių kalboje reiškė 
tiesiog „vandenį”. To vandens 
tėkmė tikrai įspūdinga  
66852 km ilgiu Nilo upę 
lenkia tik Amazonė.
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Šviežios žuvies patiekalų 
būtina paragauti kuriame 
nors vietiniame žuvies 
restoranėlyje. Vietiniai 
virtuvės žonglieriai žuvį 
ir jūros gėrybes ruošia 
meistriškai. Atkreipkite 
dėmesį į tai, kad egiptiečiai 
ir gėlavandenes, ir jūrų 
žuvis vadina vienu bendru 
pavadinimu „samak“.

Egipto virtuvė

Patikėkite – jų įvairovė čia – pribloškianti. Nėra ko stebėtis – jau senovės egiptiečiai pasižymėjo puikiais kulinariniais 
sugebėjimais, be to, skirtingais laikotarpiais dominavusios kultūros taip pat suformavo tam tikrus mitybos įpročius. 

Pridėkime dar islamą bei šiuolaikinį modernų požiūrį ir gausime nepaprastai spalvingas, įvairiaskones maisto ruošimo 
tradicijas. Neparagauti bent keleto tradicinių patiekalų viešint Egipte būtų tiesiog nedovanotina.

Egipto 
skoniai
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BŪTINA PARAGAUTI

EGZOTIKA

SALDUMYNAI

1 Baklava
Tešla, medus (arba cukraus sirupas) ir 
riešutai, o rezultatų, tai yra – baklavos – 
variantų tikra galybė. Tai tikra saldumo 
bomba, nuo kurios apsalstama jau po 
pirmojo kąsnio. Tačiau po keletos dienų 
degustacijų jos norisi vis daugiau.

1 2

2 Braškės
Na, žinoma, braškės mums jokia egzotika, bet braškės žiemą – 
malonus siurprizas. O braškės Egipte –  žiemos uoga. Būtent tada, 
kai atslūgsta karščiai ir įsivyrauja maloni šiluma, ima nokti braškės. 

4 Gvajava (Guava)
Susipažinkite ir su egzotiškais vaisiais, pavyzdžiui, gvajava. 
Savo forma ji panaši į kriaušę, blyškiai geltonos spalvos su 
daug smulkių kauliukų. Šio vaisiaus skonis specifinis ir ne 
visiems priimtinas – saldžiarūgštis su medžių sakų poskoniu. 
Jei vaisiaus paragauti nesiryšite, būtinai paskanaukite gvajavų 
sulčių – tirštų ir be galo skanių.

3 Cukranendrių sultys
Dar vienos mums neįprastos sultys spaudžiamos iš 
cukranendrių. Šviežios, ką tik išspaustos cukranendrių sultys 
yra ryškios geltonos arba beveik salotinės spalvos. Jos ne tik 
puikiai atgaivina, bet ir suteikia jėgų.

1 Keptas karvelis (Hamaam)
Ryžiais ir prieskoniais įdaryti karveliai laikomi ypatingu patiekalu. 
Nenustebkite įdare radę ir karvelio galvą – kai kurie restoranai 
būtent taip patiekia šį nacionalinį gardumyną. Karveliai taip pat 
gali būti patiekiami troškinti specialiame puode su svogūnais, 
pomidorais, ryžiais ir grikiais.

2 Fateer pyrago iš plonyčių „philo“ tešlos lakštų, įdarytų pačiais 
įvairiausiais įdarais, nuo sūrių ir pikantiškų iki saldžių arba 
visai be įdaro. Anot legendos, pirmasis „fateer“ pyragas buvo 
iškeptas faraonui ir įdarytas medumi, riešutais ir vaisiais. Tačiau 
netgi paprastutis „fateer“ be jokio įdaro taip pat be galo gardus, 
ypač su pusryčių kava.

1 Falafelių
Avinžirnių kamuolėliai – labai senas arabų kraštų patiekalas. 
Manoma, kad pirmieji juos ėmė gaminti Egipto krikščionys 
„koptai“, kuriems tam tikrais momentais buvo uždrausta valgyti 
mėsą. Seniau Egipte falafeliai būdavo ruošiami iš pupų, o žydai 
juos ėmė gaminti iš avinžirnių (pastarieji itin išpopuliarėjo 
Izraelyje). Dabar tai vienas populiariausių „gatvės valgių“, 
patiekiamas įsuktas į pitą arba lavašą, su salotomis ir jogurtiniu 
padažu.

2 Chalva (halava)
Tai rytietiškas saldėsis iš įvairių riešutų, 
saulėgrąžų arba sezamų sėklų. Egipte 
chalvos įvairovė stulbinanti.
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Pažintis su Egiptu – 
kruizas NiluPažintinis 

maršrutas

Įdomu
Nilas ir krokodilas ne tik puikiai rimuojasi, mums 
iki šiol atrodo, kad šioje upėje jie privalo gyventi. 
Jei plaukdami tikitės Nilo upėje išvysti krokodilų, 
teks nusivilti. Ne taip paprasta juos pamatyti. 
Nilo žemupyje, kuriuo ir plauksite, kruizo metu 
krokodilų visiškai nėra. Tačiau juos galima išvysti 
Nilo aukštupyje, už Asuano užtvankos bei 
Nasero ežere.

Žinoma nieko nėra maloniau, kaip 
iki soties mėgautis Egipto saule 
bei mirkti kartu su spalvotomis 
žuvelėmis Raudonojoje jūroje. 
Žinome ir tai, kad labai sunku 
atsiplėšti nuo paplūdimio gulto 
ir leistis į labai ilgą dardėjimą 
autobusu iki senojo Egipto 
paminklų... Bet jei smalsumas ima 
viršų – rinkitės kruizą Nilu: maloniai 
plauksite komfortabiliu laivu, 
tinginiausite denyje, žvalgysitės 
į tikrąjį Egiptą ir aplankysite 

svarbiausius bei įspūdingiausius 
senojo Egipto paminklus.

Jūsų laukia 220 kilometrų 
viena ilgiausių pasaulio ir pačia 
svarbiausia Egipto upe, apie 
kurią koncentruojasi visas šalies 
gyvenimas. Kruizo maršrutas 
drieksis nuo Luksoro iki Asuano.
Na, o kad įspūdžiai susigulėtų, 
po kruizo galima dar keletą dienų 
atsikvėpti pasirinktame viešbutyje 
Hurgados kurorte.
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1
Atvykus į Luksorą visų pirma 
aplankoma Karnako šventykla. 
Po pietų laukia vakarinis Luksoro 
krantas ir didingas Karalių slėnis, 
faraonės Hačepsutės šventykla, 
Memnoso kolosai. 

stotelė

LUKSORAS

3
Čia pamatysite Asuano užtvanką ir 
nebaigtą statyti obeliską. Už papildomą 
mokestį galima nuvykti ir į Abu Simbelio 
šventyklą, pasiplaukioti senovine 
egiptiečių valtimi „feliuka“, aplankyti 
botanikos sodo salas ir Nubių kaimą. 

stotelė

ASUANAS
2

Edfu mieste lankoma dievo Horo 
šventykla, o po pietų kelionė tęsiama 
iki Kom Ombo, čia aplankoma Kom 
Ombo šventykla.

stotelė

EDFU ir 
KOM OMBO

Į kelionės kainą įskaičiuota:

 skrydžio bilietai Vilnius–Hurgada–Vilnius;  
 pasitikimas oro uoste; 
 pervežimai oro uostas–viešbutis–

oro uostas; 
 pasirinktas viešbutis Hurgadoje; 
 45 žvaigždučių kruizinis laivas;  
  maitinimas (viešbutyje Hurgadoje pagal 

pasirinktą maitinimo sistemą, kruiziniame 
laive – pusryčiai, pietūs, vakarienė);  

 transportas ekskursijų metu;  
 lankomų vietų bilietai (nurodytų 

kelionės programoje);  
 rusakalbis arba anglakalbis vietinis 

gidas ekskursijų ir pervežimų metu;  
  rusiškai kalbantis „Tez Tour“ 

atstovas kelionės metu.  

Pastabos:
 kruizo metu keliautojams pageidaujant yra organizuojamos papildomos 

ekskursijos už papildomą mokestį;  
 kelionės programa, lankytinų objektų eiliškumas ir įėjimo bilietų kainos 

gali keistis. Pabrangus įėjimo bilietams į muziejus, šventyklas arba 
pasikeitus lito ir užsienio valiutų santykiui, kelionės kaina gali keistis;  
 gruodžio mėnesį Esnos mieste šliuzai gali būti remontuojami. Tuo atveju 

kruizų programos prasidės Esnos mieste. Įsikūrimas Nilo kruiziniame laive 
įvyks Esnoje. Atstumas nuo Esnos iki Luksoro yra apie 60 km;
 įprastai iš laivo išsiregistruojama iki 9 val. 

32
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Kairas
TŪKSTANČIO MINARETŲ 
MIESTAS

Ekskursijos

Egipto nacionalinį muziejų su istorijos relikvijomis ir faraono 
Tutan chamono lobynu, koptų senamiestį ir Citadelę, Gizos 
piramidžių kompleksą, menantį Senosios faraonų karalystės 
laikus (25512472 m. pr. Kr.), ir garsiąsias Cheopso, Chefreno 
ir Mikerino piramides bei jas sergintį Sfinksą.

Kaire būtina aplankyti: 

 Kairas ir „Super Kairas“ – viena diena Egipto sostinėje.
 Kairas ir Aleksandrija – dviejų dienų išvyka, dviejų 

svarbiausių Egipto miestų lankymas.

Geriausiai Kairą padėsiančios 
pažinti ekskursijos:

„Tas, kas nematė Kairo, nematė ir pasaulio“ – garsiosios viduramžių arabų pasakų knygos citata dabar tinka net labiau nei 
anuomet. Tai Egipto širdis, kurioje kaip niekur kitur pasaulyje susipynusi šurmuliuojanti dabartis ir istorinė didybė. 

Tai tūkstančio minaretų miestas, užbursiantis Jus savo kontrastais – painiuose viduramžių gatvių labirintuose verdančiu 
gyvenimu, šalia didingų istorinių paminklų nuolat kylančiais prabangiais viešbučiais ir verslo centrais, mums egzotiška 

egiptietiška kultūra ir neapsakomu žmonių šiltumu.

Įdomu
Nors ir vadinamas faraonų miestu, 
Kairą pastatė ne jie. Egipto sostinę 
969 metais įkūrė Fatimidų dinastija.
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Ką  aplankysime? 
Šios ekskursijos metu Jūs aplankysite 
turtuolių amžinojo poilsio vietas Sakaroje. 
Čia daug šventyklų, piramidžių, kapų. 
Garsiausias Sakaros nekropolio objektas – 
Džosero piramidė. Žinoma, stabtelsime ir 
Gizoje. Juk būtina apžiūrėti garsiausią Egipto 
lankytiną objektą – Gizos piramides.

Įdomu
Sakaros pavadinimas 
kildinamas iš senovės Egipto 
mirties dievo Sokaro vardo. Jis 
buvo vaizduojamas mumijos 
pavidalu su sakalo galva.

Faraonų 
sostinė
KUR ILSISI KARALIAI?

Senojo Egipto gyventojai buvo uolūs 
mirties kulto garbintojai, tad nenuostabu, 
kad įspūdingiausi statiniai buvo 
statomi mirusiesiems. Buvo tikima, 
kad pomirtiniai statiniai garantuoja 
amžiną gyvenimą anapus. Tokie statiniai 
buvo statomi negailint nei laiko, nei 
pastangų, nei medžiagų. Miestai turėjo 
savo nekropolius, o vienas seniausių – 
Sakaros nekropolis (apie 30 km nuo Gizos 
piramidžių), savo laiku priklausė Memfio 
miestui. Nepaisant to, kad Antikos laikais 
jį negailestingai siaubė vagys, jame galima 
išvysti VI–VII a. pr. Kr. Egipto monarchų 
bei turtuolių kapavietes. Būtent čia buvo 
pastatyta ir pirmoji piramidė.
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Luksoras
KELIONĖ Į DIDINGUS FARAONŲ LAIKUS

Ar žinote, kad Luksoras, išvertus iš arabų kalbos, reiškia „rūmus“? 
Vaikščiodami istorinėmis miesto gatvėmis ir dairydamiesi į 
nuostabaus grožio architektūros pamink lus suprasite, kad toks 
vardas senajai Egipto sostinei suteiktas ne veltui. 
Luksoras – tai miestas, geriau nei bet koks istorijos vadovėlis 
ar kelionių gidas papasakosiantis ir leisiantis iš labai arti 
pažvelgti į faraoniškojo laikotarpio Egiptą.

Memnoso kolosus, faraonų laidojimo vietą – Karalių 
slėnį, kuriame apžiūrėkite garsųjį Tutanchamono 
kapą. Faraonės Hačepsutės, Karnako šventyklas. 
Pasigrožėkite miesto didybe ramiai plaukdami Nilo upe.

Luksore būtina aplankyti: 

 Luksoras
 Luksoras–Tėbai 
 „Super Luksoras“

Geriausiai Luksorą padėsiančios 
pažinti ekskursijos:

Ekskursijos
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Dendera ir Abydos

Senovės Egiptas – dar vis lyg viena didelė paslaptis. Kaip prieš 
tūkstančius metų jie pastatė tokias piramides ir šventyklas, kaip 
sugalvojo būdą kūnų mumifikacijai… Yra net teigiančių, kad Senovės 
Egipto faraonai ir jų žyniai nusimanė apie elektrą ir naudojo didžiules 
lempas patalpoms apšviesti! Dar daugiau Egipto paslapčių užmins 
apsilankymas dviejose įspūdingose šventyklose Denderoje ir Abydos. 

Kur pabuvosite? 
Vaisingumo ir meilės deivės Hathor 
šventykloje Denderoje. Visus pasaulio 
egiptologus iki šiol audrina „Denderos 
lempos” – bareljefuose pavaizduoti 
lempas primenantys objektai. Taip pat 
bus proga pamatyti Denderos zodiaką – 
seniausią astrologinį ir astronominį piešinį, 
vaizduojantį zodiako ženklus ir metų laikus.

Įdomu
Ar galėjo senojo Egipto gyventojai 
išmanyti ką nors apie elektrą? 
Edfu šventykloje buvo aptikta 
į žemę įkastų ilgų strypų, 
„apvilktų” poliruoto vario lakštais. 
Mokslininkams nekilo abejonių, 
jog tai įžeminimai.

Abydos šventyklų komplekse. Tai dievo 
Ozirio garbinimo ir faraonų laidojimo 
vieta. Čia puikiai išsilaikiusios freskos, 
laikomos vienu gražiausių Egipto 
monumentaliosios tapybos pavyzdžių. 
Oziriui skirtos šventyklos sienos 
padengtos mistiniais hieroglifais, kai 
kurie iš jų primena šiuolaikinę techniką: 
sraigtasparnius, tankus, povandeninius 
laivus ir lėktuvus.

PASLAPTINGOSIOS ŠVENTYKLOS
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Ekskursijos

Krikščionybės 
keliais 

 Mozės kalnas 

Egipte net 90 % gyventojų išpažįsta islamą, o didžioji likusių 
gyventojų dalis – krikščionys, dar vadinami koptais. Nepaisant 
musulmonų dominavimo, šalyje yra nemažai krikščionims itin 
svarbių vietų, susijusių su Krikščionybės ištakomis vienuolynų: 
Mozės kalnas, kurio viršūnėje pagal Bibliją Dievas Mozei įteikė 
10 savo įsakymų. Būtent Egipte atsirado pirmosios vienuolių 
bendruomenės, o pamatyti unikalių relikvijų galima nuvykti į 
seniausią krikščioniškąjį vienuolyną pasaulyje.

Mozės kalnas

Šv. Antano ir Šv. 
Pauliaus vienuolynai
250 km nuo Hurgados įsikūrę du seniausi (įkurti IV a.) 
kriščioniškieji vienuolynai – Šv. Antano ir Šv. Pauliaus. Šios 
vietos – vienos švenčiausių tiek koptams, tiek ir likusiems 
pasaulio krikščionims. Pastarieji vienuolynai yra tiek 
pirmieji vienuolynai Egipte, tiek ir visame krikščioniškajame 
pasaulyje. Šv. Antanas davė pradžią vienuolynų steigimo 
tradicijai, o Šv. Paulius buvo pirmasis vienuolisatsiskyrėlis.

Tikima, kad kiekvienas iki aušros užkopęs į šį kalną, gaus visų 
savo nuodėmių atleidimą. Po tobulo grožio saulėtekio kalnuose 
su nepakartojama Sinajaus pusiasalio panorama laukia 
ekskursija po Šv. Kotrynos vienuolyną. Norėdami pamatyti visus 
čia minimus krikščioniškuosius objektus, galite leistis į dviejų 
dienų individualią ekskursiją „Krikščioniškasis Egiptas“.

KVIEČIAME Į EKSKURSIJAS

 Šv. Antano vienuolynas 

 Šv. Pauliaus vienuolynas 
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 Šv. Kotrynos vienuolynas 

Įdomu Koptų bažnyčia buvo įkurta paties Šv. Morkaus Evangelisto, kai jis 47-48 metais lankėsi 
Afrikoje ir skleidė Dievo žodį Aleksandrijoje. Koptai jį laiko pirmuoju savo patriarchu. Nuo pat 
pradžių Aleksandrijos koptų patriarchas buvo vadinamas popiežiumi. Manoma, kad būtent iš 
čia šį pavadinimą vėliau perėmė Romos vyskupas.

Šv. Kotrynos 
vienuolynas

Šv. Kotrynos vienuolynas įsispraudęs 
pačioje Sinajaus dykumos širdyje, 
1570 metrų aukštyje. Jis buvo įkurtas 
VI amžiuje, o pavadinimas siejamas 
su legenda apie šventąją kankinę – 
Šv. Kotryną, tais laikais gyvenusią 

Aleksandrijoje ir nubaustą už savo 
tikėjimą. Pagal legendą šioje vietoje 
Dievas kalbėjo su Moze „degančio 
krūmo“ pavidalu. Lankantis šiame 
vienuolyne yra galimybė dalyvauti 
pamaldose bei atminimui gauti žiedą. 
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Ką aplankysime? 
Alyvų kalną, Raudų sieną, Doloresos 
kelią (gatvę, kuria Jėzus nešė kryžių), 
musulmonų kvartalą, vietą, kur Jėzus 
buvo nukryžiuotas, balzamuotas, 
palaidotas, o vėliau prisikėlė, Betliejų. 
Po šventų vietų lankymo Jūsų lauks 
maudynės Negyvojoje jūroje.

Negyvoji jūra 
Šiam vandens telkiniui daugiau kaip 3 
milijonai metų. Ir nors jis vadinamas 
Negyvąja, Druskos, Asfalto ar net Sodomos 
jūra, iš tikro yra itin druskingas ežeras. 
Tokiame vandenyje be keleto bakterijų rūšių 
neišgyventų jokia vandens fauna. Tad ne 
veltui žydai šią jūrą vadina „Yam ha Maved” 
– jūra žudike. O štai, žmonėms pasimaudyti 
tokiame vandenyje, sako, labai naudinga – 
ištirpusių mineralų sudėtis čia unikali. Pats 
jūros vanduo liečiant atrodo lyg būtų riebus, 
tad norint jį nusiplauti prireiks muilo.

Ekskursijos
už Egipto ribų

Jeruzalė – legendinis miestas, paskutinių Kristaus gyvenimo dienų 
liudininkas, didingai išsidėstęs Judėjos kalvose. Jis iš tiesų yra visos 
žmonijos šventasis miestas, kurio beveik kiekviena gatvelė mena ne tik 
religijų, bet ir visos žmonijos istoriją. Miesto šventumo atmosferą kuria 
daugybė piligrimų ir maldininkų. Čia galima pajusti tą nepakartojamą 
tolimos istorijos realumą – magišką, užburiantį, įtraukiantį.

Jeruzalė
ŠVENTOJO MIESTO MAGIJA

Svarbu žinoti !

Vykstant į Izraelį reikalingas atskiras 
draudimas, kurį būtina įsigyti Lietuvoje.

Įdomu
Kai kuriuos keliautojus viešnagė šventajame 
Jeruzalės mieste paveikia labai savotiškai ir 
keistai – jie ima elgtis lyg dieviškosios galios 
įgiję šventieji ar pranašai. Toks psichikos 
sutrikimas vadinamas Jeruzalės sindromu, 
o jis užklumpa ne tiek jau ir mažai piligrimų: 
net 100 Jeruzalės lankytojų per metus 
„suserga“ minėtuoju sindromu.
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Tai vienas iš pasaulio stebuklų, 
įtrauktų į UNESCO saugomų objektų 
sąrašą. Petra, VI a. pr. Kr. įkurta 
jau nebeegzistuojančios Nabatėjų 
karalystės sostinė, patenka į 
pačių lankomiausių pasaulio vietų 
dešimtuką. Čia netgi buvo filmuojami 
„Indianos Džounso nuotykiai". Šis 
Jordanijos miestas slepia daugybę 
mįslių apie save ir nabatėjų gentį, 
kuri kadaise čia gyveno. 

Petra
STEBUKLAS, SUKURTAS 
ŽMOGAUS RANKOMIS

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt

Jūsų laukia 
Pasiruoškite turiningai ir įdomiai išvykai! Iki 
Petros prieigų atplauksite keltu. Toliau Jūsų 
laukia kvapą gniaužianti kelionė žirgais per 
vaizdingą slėnį. Prasispraudus siauru tarpekliu, 
prieš akis išnirs Petra – raudonoji dykumų 
rožė. Uolose iškalti rūmai, grandiozinės 
šventyklos, daugybė laiptuotų takų, senovinis 
teatras, vienuolynas…

Ekskursija „Izraelis ir Jordanija“ suteiks 
galimybę vienos išvykos metu aplankyti 
abu šiuos tikrai labai įdomius miestus. 

Įdomu
Istorikai mano, kad Petros klestėjimo laikais 
čia gyveno apie 20 000 gyventojų. Šis miestas 
buvo svarbiausia stotele prekybinių kelių 
sankirtoje tarp Raudonosios jūros ir Damasko, 
tarp Persijos įlankos ir Viduržemio jūros. 
Petroje poilsiui stabteldavo išvarginti kelionės 
dykuma prekes gabenę karavanai.
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Ekskursijos

Įdomu
Įlankos vanduo savo sudėtimi panašus 
į Negyvosios jūros vandenį, jame didelė 
druskos koncentracija, tai vandeniui suteikia 
gydomųjų savybių. Vietiniai beduinai šią vietą 
vadina magiškąja įlanka ir tvirtai tiki, kad 
visi norai, kuriuos sugalvosi įbridęs į įlankos 
vandenis, būtinai išsipildys.

Diena jūroje 
Pati „jauniausia“ pasaulio jūra (užgimusi maždaug prieš 25 milijonus metų) išsiskiria 

ypatingu druskingumu ir unikaliais gyventojais. Pagal ištirpusių druskų kiekį Raudonąją 
jūrą lenkia tik Negyvoji, o didžioji dalis šios jūros gyventojų – endeminiai – tai reiškia, 

gyvenantys tik čia. Virš 1000 gyvūnų rūšių ir apie 200 rūšių koralų – tokiais turtais negali 
pasigirti nei viena pasaulio jūra. Tad primygtinai siūlome išdrįsti ir pasinerti į šios jūros 

gelmes bei pasimėgauti atpalaiduojančiomis jūrinėmis ekskursijomis.

RAS MOHAMED 
DRAUSTINIS
Ras Mohamed nacionalinis parkas įtrauktas 
į UNESCO organizacijos saugomų objektų 
sąrašą. Jis garsėja savo iki 800 m gylio 
besitęsiančiais koraliniais rifais, povandeninio 
pasaulio floros ir faunos įvairove. Unikalus 
reiškinys – mangrų medžiai, augantys 

čia beveik vieno hektaro plote. Tai augalai, 
kvėpuojantys savo šaknimis bei sugebantys iš 
vandens išskirti druską ir taip pasirūpinantys 
sau gėlo vandens. Pasaulyje yra tik kelios vietos, 
kur galima pamatyti šią augmeniją.
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„Jūros brizas“ 
Romantiška ekskursija jachta. 
Pasiplaukiojimo metu Jūsų laukia 
trys sustojimai. Pirmasis – 
paviršiniam nardymui, antrasis – 
žvejybai, o trečiasis – poilsiui vienoje 
iš Raudonosios jūros salų. Keliaudami 
atgalios jūroje stebėsite saulėlydį.

Tirano sala
Tai smagus pasiplaukiojimas atvira jūra. 
Kelionės tikslas – Tirano sala, vienas 
gražiausių kampelių povandeniniam nardymui. 
Jei pasiseks, pamatysite būrį delfinų.

Žvejyba
Nepraleiskite išskirtinės progos 
pažvejoti Raudonojoje jūroje! Laivu 
išplaukę į atvirą jūrą, galėsite 
panardyti prie koralinių rifų, o atvykę 
į žvejybos vietą gausite žvejybos 
įrankius ir bandysite pagauti 
egzotiškiausią arba didžiausią savo 
gyvenime laimikį. 
Tegul Jus lydi sėkmė!

 Tirano salos pakrantė 
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ŠARM EL ŠEICHO 
regiono kurortai:

2 DAHABAS
Nardytojų Meka

Šarm El Šeicho regionas plyti Sinajaus 
pusiasalyje, įsispraudusiame tarp Sueco ir 

Akabos įlankų. Nenustebkite, čia jau nebe Afrika, 
o pietvakarių Azija. Šis regionas vakarine Akabos 
įlankos pakrante driekiasi į šiaurę nuo Šarm 
El Šeicho kurorto iki pat sienos su Izraeliu, kur 
įsikūręs Tabos kurortas. Visi trys regiono kurortai 
ypatingi: Šarm El Šeichas tikras kurortinio 
gyvenimo etalonas, Dahabas – ramus nardytojų 
užutėkis, o Taba – startas nepakartojamoms 
ekskursijoms į kaimynines šalis.

1 ŠARM EL ŠEICHAS
Atostogų sostinė

TABA
Nematytas Egiptas

3

Šarm El Šeichas
ATOSTOgų SOSTINė

Regionas /
kurortas
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ŠARM EL 
ŠEICHAS

Iš ŠARM EL ŠEICHO 
nukeliausite į:
> Jeruzalę
> Petrą
> Luksorą (lėktuvu)
> Kairą
> Mozės kalną ir Šv. Kotrynos vienuolyną
> Spalvotąjį kanjoną
> Draustinius Ras Mohamed ir Abu Galum
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Aktyviems
Smalsuoliams rekomenduojame 
ekonominės klasės viešbučius, 
kurių pasirinkimas kurorte taip pat 
nemenkas, ir ekskursijas į garsiausius ir 
gražiausius pasaulio kampelius: šventąjį 
miestą Jeruzalę, Jordanijos stebuklą – 
archeologinį Petros miestą, įspūdingąjį 
Spalvotąjį kanjoną ir kt.

Su visa šeima 
Šarm El Šeichas – ideali vieta pasyvaus 
poilsio mėgėjams – būtent tokį poilsį 
dažniausiai renkasi šeimos su vaikais. 
Čia poilsiautojų laukia puikūs paplūdimiai, 
rifai tiesiog šalia viešbučio (tad nereikia 
niekur vykti, nei plaukti), įvairios pramogos 
viešbučiuose. Vykstantiems atostogauti 
su vaikais Šarm El Šeichas taip pat siūlo 
daug aukštos kategorijos viešbučių, 
kuriuose paslaugos ir aptarnavimo kokybė 
aukštesnė nei populiarumu su Šarm 
El Šeichu besivaržančioje Hurgadoje. 
Viešbučių teritorijos didelės, su parkais, 
žaidimų aikštelėmis ir kitomis pramogų 
zonomis, tad galėsite ilsėtis neiškišdami 
nosies iš viešbučio zonos.

Šarm El Šeicho kurortas
Vienas prestižiškiausių ir populiariausių 
kurortų kasmet sulaukia galybės svečių. 
Ir ne veltui – Šarm El Šeichas garsėja 
puikiu viešbučių pasirinkimu ir įspūdingais 
povandeniniais rifais, plytinčiais tiesiog 
viešbučių paplūdimių zonoje. Tai tikras rojus 
nardymo entuziastams, juk visai šalia ir 
jūrinis nacionalinis Ras Mohamed parkas. 
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Luxe
viskas 
įskaičiuotaBaron Resort

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visą parą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 3 (iki        
235 asm.), už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu, 1 – su jūros vandeniu)

 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 4
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranai: 4
 ♦ numeriai nerūkantiems

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka (gėrimai, už papildomą 
mokestį)

 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
15 km iki Nama Bei centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 m., paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 m. Viešbutį sudaro 3jų 
aukštų pastatas, kuriame yra 360 numerių: 347 
standartiniai numeriai (vonia arba dušas, balkonas 
arba terasa, su vaizdu į kalnus, maks. 3+1 asm., 
40 kv. m), šeimyniniai numeriai (2 Interconecting 
tipo numeriai), Deluxe Front Sea View tipo numeriai 
(miegamasis su durimis, svetainė, vonios kambarys, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 
Executive Suite One Bed (miegamasis su durimis, svetainė, 
vonia, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 85 kv. m),  
Executive Suite Two Bed tipo numeriai (2 miegamieji 
su durimis, svetainė, vonia arba dušas, balkonas arba 
terasa, su vaizdu į jūrą, maks. 4+4 asm., 144 kv. m), 
Royal Suite, Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, įėjimas į jūrą – 
koralai (nuo pontono, kurio ilgis apie 145 m). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baronhotels.com

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė, pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
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Viskas 
įskaičiuotaBaron Palms

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visą parą)

 ♦ televizorius 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 650 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje)

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ grožio salonas, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ a la carte restoranai: 5
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 4 (1 nemokamai)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas

 Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ renginiai vakarais 
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka, gėrimai už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto,17 km iki Nama Bei centro, antroje viešbučių 
linijoje, apie 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 m., paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2008 m. Trijų aukštų viešbučio 
pastatuose yra 230 numerių: 168 standartiniai 
numeriai (vonia / dušas, balkonas / terasa, su 
vaizdu į kalnus, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Pool 
View tipo numeriai (vonia / dušas, balkonas / terasa, 
su vaizdu į baseiną, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (2 Interconecting tipo numeriai), 
Junior Suite tipo numeriai (miegamasis su durimis, 
svetainė, dušas, balkonas, su vaizdu į baseiną, 
maks. 2+2 asm., 65 kv. m), Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, viešbučio „Baron 
Resort“, įėjimas į vandenį nuo pontono, kurio ilgis 
apie 145 m. Skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baronhotelsegypt.com 

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ diskoteka
 ♦ auklė, pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaMelia Sharm

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(tik vėsinimas)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visą parą)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 4 (1, už papildomą mokestį)
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ susitikimų kambarys (iki 150 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ baseinai: 4 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ konferencijų salė (iki 850 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 3 (2 a la carte, už 
papildomą mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ limuzinų paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ diskoteka (gėrimai, už papildomą 
mokestį)

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį („Melia Sinai“)

 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį 
(„Melia Sinai“)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį 
(„Melia Sinai“)

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
17 km iki Nama Bei įlankos, 22 km iki senamiesčio, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3jų aukštų pastatas bei 2jų ir 3jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 468 numeriai: 119 
standartinių numerių (su vaizdu į sodą, vonios kambarys, 
balkonas / terasa, maks. 3+1 asm., 30 kv. m), Deluxe tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, vonios kambarys, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 30 kv. m), Grand Premium 
tipo numeriai (su vaizdu į paplūdimį, vonios kambarys, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 30 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai (svetainė, miegamasis su durimis, 
vonios kambarys, balkonas / terasa maks. 3+1 asm., 
49 kv. m), Level Floor tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
vonios kambarys, balkonas / terasa, individualus 
baseinas, priėjimas į VIP Lounge, maks. 3+1 asm., 
36 kv. m), Grand Suite, Presidential Suite tipo numeriai. 
Taip pat yra Connected tipo numerių bei numerių 
pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: koralinis, įėjimas į jūrą tik nuo pontono 
(50 m). Skėčiai, gultai, rankšluosčiai nemokamai. 
Rekomenduojama speciali avalynė. 
PRIE BASEINO: skėčiai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.meliahotels.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaContinental garden Reef Resort

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ vonia
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 5
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 4
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 9 (pilnai 
įrengtos, 40850 asm., už 
papildomą mokestį)

 ♦ baseinai: 2 (nešildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ gyva muzika (šou programos)
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį 
(2 stalai)

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinai: 2
 ♦ vandens kalneliai: 11 (Continental 
Plaza Beach viešbutyje)

 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane, pagal 
atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, 5 km iki Nama Bei įlankos, 10 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis 2jų aukštų pastatas ir 2jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 422 numeriai: 
150 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., vaizdas 
į sodą arba baseiną, vonios kambarys, balkonas 
arba terasa, 47 kv. m), Sea View tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, vonia, balkonas arba terasa, 
maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Beach Front tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vonia, balkonasmaks. 
3+1 asm., tiesioginis vaizdas į jūrą, 57 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (vieno kambario numeris, 
maks. 3+1 asm., vonia, balkonas, 55 kv. m), 
Executive Suite tipo numeriai, Pasha Suite tipo 
numeriai, Presidential Suite tipo numeris, Royal Suite 
tipo numeris. Taip pat yra Connected tipo numerių ir 
numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.continentalsharmelsheikh.com
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Viskas 
įskaičiuota

Maritim  Jolie Ville Royal 
Peninsula Hotel & Resort

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 3, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
„Maritim Jolie Ville Golf & Resort“

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 7 km iki Nama Bei įlankos, 12 km iki 
senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 1no aukšto pagrindinis pastatas ir 1no 
bei 2jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame 
yra 319 numerių: 185 Superior Garden & Pool View 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, balkonas 
arba terasa, maks. 2+2/3 asm., 60 kv. m), Executive 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia 
arba dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
90 kv. m), Executive Pool View tipo numeriai (su 
vaizdu į baseiną, vonia arba dušas, balkonas arba 
terasa, maks. 3+1 asm., 90 kv. m), Executive Suite, 
Senior Suite, Royal Suite, Presidential Suite numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia, Connected Room.
PAPLŪDIMYS: koralinis „Maritim Jolie Ville Golf & 
Resort“ yra pontonas, rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai, autobusas iki paplūdimio nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.maritim.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaMaritim Jolie Ville golf & Resort

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ restoranai: 9
 ♦ barai: 4
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salės: 8 (iki 500 
asm.)

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas (visą 
parą), už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 3 (2 šildomi žiemos 
sezonu, 1 su jūros vandeniu)

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ gyva muzika 
 ♦ golfas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini golfas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 m.)
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki 
Nama Bei įlankos, 12 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 m., paskutinį kartą atnaujintas 2011 m. 
Viešbutį sudaro 2jų aukštų pagrindinis pastatas ir 1no aukšto 
vasarnamių kompleksas (Royal Wing Area) bei 2jų aukštų vilos. 
Viešbutyje yra 418 numerių: 165 standartiniai numeriai (dušas arba 
vonia, balkonas (ne visur), maks. 3+1 asm., 48 kv. m), Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vonia arba dušas, balkonas, maks. 
3+1 asm., 50 kv. m), Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
dušas arba vonia, balkonas, maks. 3+1 asm., 50 kv. m.), Royal Wing 
tipo numeriai (vienas kambarys, su vaizdu į sodą, vonia, terasa, 
maks. 3+1 asm., 60 kv. m), Royal Wing Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, miegamasis su durimis, svetainė, terasa, maks. 3+1 asm., 
120 kv. m), Executive Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną arba jūrą, 
miegamasis su durimis, svetainė, amerikietiško tipo virtuvė, dušas, 
balkonas, maks. 3+1 asm., 89 kv. m), Presidential Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, miegamasis su durimis, svetainė, virtuvė, sūkurinė 
vonia, balkonas, maks. 3+1 asm., 300 kv. m). Private Villa, Connecting 
tipo numeriai. Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jolievillehotels.com
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Viskas 
įskaičiuotaDomina Coral Bay Elisir Hotel 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ seifas
 ♦ bidė
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ a la carte restoranai: 6, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranas („El Wadi“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 7 (iki 1000 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 5
 ♦ baseinai: 2 (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ gydytojo kabinetas

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ futbolas paplūdimyje 
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ diskoteka
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 5 km iki Nama Bei, apie 10 km iki Senojo 
miesto, Coral Bay rajone, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Priklauso 
„Domina Coral Bay Hotel“ viešbučių tinklui. Viename 
2jų aukštų pastate yra 91 Elisir tipo numeris 
(maks. 3 / 2+2 asm., 42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas 
(pagrindiniame paplūdimyje (70 m); „Sultan Beach“ 
(50 m)). Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, 
gultai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dominacoralbay.com
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Viskas 
įskaičiuotaDomina Coral Bay Harem

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 12 
(„Domina Coral Bay“ 
kompleksas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ limuzinų paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ konferencijų salės: 7 (iki 1000 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas (registratūra 
„Oasis“)

 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ tinklinis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį
 ♦ kazino, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 5 km iki Nama Bei, apie 10 km iki Senojo 
miesto, Coral Bay rajone, antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 m., priklauso „Domina 
Coral Bay Hotel, Resort, SPA & Casino“ viešbučių 
tinklui. Viešbutį sudaro 2 dviejų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 208 numeriai: Deluxe tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą, vonia arba dušas, balkonas, maks. 
2+2 asm., 45 kv. m), Duplex tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, dviejų aukštų numeris: pirmame aukšte – 
svetainė ir dušas, antrame aukšte – miegamasis 
(be durų, balkonas su vaizdu į svetainę, sūkurinė 
vonia, maks. 2+2 asm., 65 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: yra pontonas (pagrindiniame 
paplūdimyje (70 m), „Harem Beach“ (50 km)). 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dominacoralbay.com 
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotagrand Rotana

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
(visą parą)

 ♦ chalatas
 ♦ numerių tvarkymas: 2 
kartus per dieną

 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ LCD televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ internetas: dial-up, už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore, 
šildoma žiemos sezonu, nuo 
16 metų)

 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ verslo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas („Ramses“)
 ♦ barai: 5
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį (vestibiulyje 
ir prie baseino)

 ♦ a la carte restoranai: 3 
(„Mezzaluna“ – itališkas 
restoranas, „The Palms & Grill 
Bar“ – jūros gėrybės ir mėsos 
grilis, atviras pietų ir vakarienės 
metu; „Silk Road“ – tajų, indų, 
Azijos virtuvė)

 ♦ baseinas (4000 kv. m, 
nešildomas)

 ♦ autobusas iki miesto centro 
(„Naama Bay“)

 ♦ konferencijų salės: 4 (iki         
300 asm.), už papildomą 
mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį („Biznio centras“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ tinklinis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ gyva muzika (šou programos, 
amfiteatrasopera, kinas)

 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (nuo 20:00 iki 21:00)
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki 
Nama Bei įlankos, 17 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro 5ių aukštų pagrindinis pastatas ir 
2jų, 4ių, 5ių, 6ių aukštų pastatų kompleksas, 9 vilos. Viešbutyje 
yra 517 numerių: 178 Classic tipo numeriai (maks. 2+2 asm., vonia 
arba dušas, balkonas arba terasa (ne visur), su vaizdu į sodą, 
28 kv. m), Deluxe tipo numeriai (maks. 2+2 asm., vonia arba dušas, 
balkonas arba terasa (ne visur), dalinis vaizdas į jūrą, 28 kv. m), 
Grand Deluxe tipo numeriai (maks. 2+2 asm., vonia arba dušas, 
balkonas arba terasa, vaizdas į baseiną ir jūrą, 28 kv. m), 
Premium tipo numeriai (korpusuose 1 ir 2, maks. 2+2 asm., vonia 
arba dušas, balkonas arba terasa, tiesioginis vaizdas į jūrą, 
28 kv. m), Club Rotana tipo numeriai (maks. 2+2 asm., vonia arba 
dušas, balkonas arba terasa, tiesioginis vaizdas į jūrą, 28 kv. m), 
Club Rotana Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., miegamasis su 
durimis, svetainė, sofa, 2 vonios kambariai, balkonas arba terasa, 
tiesioginis vaizdas į jūrą, 82 kv. m). Taip pat yra: Club Rotana Premium 
Suite, Grand Deluxe Suite, Villas, Connected tipo numerių. Yra numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia (6 korpuse). 
PAPLŪDIMYS: koralinis (450 m ilgio, turtingas koralų rifas), yra 
pontonas. Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rotana.com
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Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį 
(„Hilton Fayrouz“ viešbutyje)

 ♦ gyva muzika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens pramogų parkas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį („Hilton Fayrouz“ 
viešbutyje)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Ša
rm

 E
l Š

ei
ch

as

Viskas 
įskaičiuotaHilton Sharm Dreams Resort

Numeriuose:
 ♦ televizorius 
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ vandens pramogų parkas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ a la carte restoranai: 3, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 8 (3 šildomi žiemos 
sezonu)

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vandens pramogų parkas, už 
papildomą mokestį

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 10 km iki senamiesčio, Nama Bei įlankoje, 
antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1999 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 m. Viešbutį sudaro pagrindinis 2jų 
aukštų pastatas ir 2jų aukštų korpusų kompleksas. 
Viešbutyje yra 394 numeriai: 387 standartiniai 
numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, balkonas arba 
terasa, maks. 2+2 asm., 32 kv. m), Pool View tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, vonia, balkonas arba 
terasa, maks. 2+2 asm., 32 kv. m), Junior Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, miegamasis su 
stumdomomis durimis, svetainė, vonia, dušas, terasa, 
maks. 2+2 asm., 64 kv. m), Connected tipo numeriai. 
Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (viešbučio „Hilton Fayrouz 
Resort“, kitoje kelio pusėje). Yra pontonas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com
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Pusryčiai, 
pietūs ir 
vakarienėHyatt Regency

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
(užpildytas)

 ♦ seifas
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ televizorius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas, už papildomą mokestį
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ barai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranai: 4, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 840 
asm., už papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį (2 
kortai)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ sauna 

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, 6 km iki Nama Bei įlankos, 10 km 
iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 m., paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 m. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2jų aukštų pastatas 
ir 1no, 2jų, 3jų bei 4ių aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 471 numeris: 320  
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 
38 kv. m), Regency Club, Regency Suite, 
Executive Suite, Diplomatic Suite, Presidential 
Suite, Royal Villa tipo numeriai bei Connected 
tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra 
pontonas. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sharmelsheikh.regency.hyatt.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaDreams Beach Resort Sharm

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV 
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 4
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ limuzinų paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 350 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ restoranai: 3 (2 a la carte)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo
 ♦ petankė
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka 
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vandens kalnelis (šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, 7 km iki Nama Bei įlankos, 4 km iki 
senamiesčio, Hadabos rajone, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 2jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose 
yra 468 numeriai: standartiniai numeriai (su vaizdu į 
sodą, vonia, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), Front Sea View tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, vonia, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), Elite tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
32 kv. m), šeimyniniai numeriai (2 sujungti 
standartiniai numeriai), Suite ir Connected tipų 
numeriai. Yra numerių pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: koralinis (įėjimas į jūrą tik nuo 
pontono). Rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dreamsresortsegypt.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaRehana Royal Beach & SPA

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 12 (2 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens kalneliai: 6 (3 
suaugusiems, 3 vaikams)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 600 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 8
 ♦ barai: 5

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ baseinai vaikams: 3 (2 šildomi 
žiemos sezonu)

 ♦ vandens kalneliai: 2
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
18 km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 m. Viešbutį sudaro 2jų 
aukštų pagrindinis ir 3jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 595 numeriai: 416 standartinių numerių 
(vienas kambarys, su vaizdu į sodą, dušas, balkonas 
arba terasa, maks. 2+2 asm., 32 kv. m), Superior Pool 
View tipo numeriai (vienas kambarys, su vaizdu į 
baseiną, dušas, balkonas arba terasa, maks. 2+1 asm, 
40 kv. m), Executive Sea Front tipo numeriai (vienas 
kambarys, su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas arba 
terasa, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), šeimyniniai 
Pool / Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
svetainė, miegamasis su stumdomomis durimis, 
balkonas arba terasa, 45 kv. m), Royal Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, svetainė, miegamasis su 
durimis, sūkurinė vonia numeryje, dušas, balkonas arba 
terasa, maks. 2+2 asm.), Interconnected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rehanaresorts.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaSharm grand Plaza Resort

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ a la carte restoranai: 3, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 4 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ uždaras baseinas (olimpinis, 
žiemos sezonu šildomas)

 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė (iki 550 asm.), už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį (paplūdimyje)

 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia (po atviru 
dangumi, šalia paplūdimio)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už 
papildomą mokestį

 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo centras, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ meniu: pagal atskirą užklausimą
 ♦ baseinas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
25 km iki Nama Bei centro, 29 km iki senamiesčio, 
Nabq Bay regione, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2jų aukštų pastatas ir 3jų aukštų 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 547 numeriai: 
366 Superior tipo numeriai (kambarys, balkonas arba 
terasa (ne visur), dušas, vaizdas į kalnus, maks. 
2+1 asm., 41 kv. m), Sea View tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, dušas, maks. 2+1 asm., 41 kv. m), šeimyniniai 
numeriai (kambarys, su vaizdu į sodą, dušas, maks. 
5 asm., 58 kv. m), šeimyniniai Suite, Junior Suite bei 
Connected tipų numeriai.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sharmgrandplaza.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaSunrise Diamond Beach

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 2 (1 už 
papildomą mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 3 (2 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 2
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 6
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas 
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ renginiai vakarais

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ meniu 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 20 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 7 km iki Nama Bei įlankos, 3 km iki 
senamiesčio, Hadabos rajone, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 2jų aukštų pagrindinis ir 3jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 438 numeriai: 
57 standartiniai Pool / Garden View tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą, dušas, balkonas arba terasa, 
maks. 2+1 asm., 44 kv. m), Superior Sea View tipo 
numeriai (dušas, balkonas arba terasa, maks. 
2+1 asm., 44 kv. m), Deluxe Beach Front tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, dušas arba vonia, 
balkonas arba terasa, maks. 2+1 asm., 65 kv. m), 
Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotelsegypt.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaSunrise grand Select Arabian Beach

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose: 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: WiFi 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ plaukų džiovintuvas: 
numeryje 

 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ chalatas
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro (už papildomą 
mokestį, pagal atskirą užklausą)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos (už papildomą 
mokestį)

 ♦ a la carte restoranai: 4 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦  barai: 4
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 4
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 2 (nešildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos (už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salės: 1 (iki 300 asm., už 
papildomą mokestį)

 ♦ belaidis internetas  (registratūroje) 
 ♦ restoranai: 3

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ gėrimai diskotekoje, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens polo
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 12 metų)

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Šarm El Šeicho, 8 km 
iki Nama Bei įlankos, 15 km iki senamiesčio, Šark's 
Bei įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2jų aukštų pastatas ir 2jų, 3jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 420 numerių: 171 
Superior tipo numeriai (Sea Side View, maks. 2+1 
asm., dušas, balkonas arba terasa, 48 kv.m ), Deluxe 
tipo numeriai (Sea Side View, maks. 3+1 asm., dušas, 
balkonas arba terasa, 53 kv. m ), Deluxe tipo numeriai 
su privačiu baseinu  (vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 
dušas, terasa, 53 kv. m ), šeimyniniai numerių, Suite 
ir Sultan Suite tipo numeriai. Yra numeriai, pritaikyti 
asmenims su negalia (Superior tipo numeriai), 
numeriai nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: koralinis (įėjimas tik pontonu, 
pontonas yra 60 m). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
Rekomenduojama speciali avalynė.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotelsegypt.com

39Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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The Cleopatra Luxury Resort 
Collection 

Numeriuose:
 ♦ mini baras 
 ♦ dušas
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę
 ♦ internetas: dial-up

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 3
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ koncertų salė (iki 250 asm.)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos sezonu)
 ♦ belaidis internetas (registratūroje)

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį 
(„Pili Pili“ bare)

 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka 
 ♦ smiginis („Pili Pili“ bare)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį (iki 20:00)

 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 18 km iki Nama 
Bei įlankos, 24 km iki senosios miesto dalies, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 m. Viešbutį sudaro pagrindinis 3jų aukštų 
pastatas bei 2jų, 3jų aukštų pastatų kompleksas, Viešbutyje yra 324 
numeriai: Superior Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dušas, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv.m), Superior Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
38 kv.m), Superior Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, dušas, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Deluxe Garden View tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
48 kv. m), Deluxe Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, dušas, 
balkonas arba terasa,maks. 3+1 as., 48 kv. m), Deluxe Sea View tipo 
numeriai (maks. su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas arba terasa, 3+1 asm., 
48 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, miegamasis be 
durų, svetainė, dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 85 kv. m), 
Executive Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, miegamasis su durimis, 
svetainė, dušas, balkonas, maks. 3+1 asm., 100 kv. m), Family Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, 2 miegamieji su durimis, svetainė, virtuvė, 
dušas, balkonas arba terasa, maks. 4+2 asm., 146 kv. m), Connected tipo 
numeriai, numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.cleopatraluxury.com
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Sea Club

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.), už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas (visą parą), už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ a la carte restoranai: 2 (1 už 
papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ amfiteatras („Sea Club“ ir „Sea Life“)
 ♦ barai: 7 (2 už papildomą mokestį)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ mini futbolas (žolės danga)
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ petankė
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso kortas
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 20 km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro 3jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2jų, 3jų aukštų korpusai, 
kuriuose yra 359 numeriai: 354 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 45 kv. m), šeimyniniai ir 
Connected tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas 
(147 m). Rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seagroupresorts.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

Sea Club Aqua Park Sharm

Sea Life SSH

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą užklausimą
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ balkonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien (pagal atskirą užklausimą)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ belaidis internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranas
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinais (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ amfiteatras* (ir „Sea Life“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį* 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį* 
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį* 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį* 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas (žolės danga)
 ♦ vandens polo 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų kampelis restorane* (ir „Sea Life“)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas 
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose (visą parą)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ internetas: už papildomą mokestį
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens kalneliai: 10
 ♦ baseinai: 5
 ♦ taksi paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ restoranai: 3 (1 a la carte, už 
papildomą mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už 
papildomą mokestį)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis („Sea Club“)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens kalneliai: 10
 ♦ baseinas vaikams: šildomas žiemos 
sezonu

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ vežimėlis: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, 20 km iki Nama Bei įlankos, 
25 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 m., paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 m. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2jų aukštų pastatas ir 
vienas 2jų aukštų korpusų kompleksas, 
kuriame yra 274 standartiniai numeriai (su 
vaizdu į sodą, dušas, balkonas, maks. 2+2 
asm., 34 kv. m) ir Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra 
pontonas (147 m). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seagroupresorts.com

VIEŠBUČIO VIETA: 4 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
21 km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, 
Nama Bei rajone, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3jų aukštų pastatas ir 3jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 302 numeriai: standartiniai 
numeriai (su vaizdu į kalnus , maks. 2+1 asm., vonia, 
balkonas arba terasa, 40 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Junior Suite tipo numeriai ir šeimyniniai Suite tipo 
numeriai. Yra numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis („Sea Club“ įėjimas 
tik nuo pontono (147 m)), yra baras. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš viešbučio), autobusas iki paplūdimio 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.seagroupresorts.com

*Sea Club
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Sheraton Sharm Resort

Coral Beach Rotana Resort El Montazah

Numeriuose:
 ♦ seifas (ne visuose numeriuose)
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose (visą parą)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ dušas
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 11
 ♦ konferencijų salės: 4 (iki 300 asm., 
už papildomą mokestį)*

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla* 
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ barai: 13
 ♦ a la carte restoranai: 4*
 ♦ SPA centras*

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį* 
 ♦ smiginis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ sauna, už papildomą mokestį* 
 ♦ diskoteka* 
 ♦ nardymo centras, už papildomą mokestį
 ♦ vakariniai renginiai* 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį* 
 ♦ vandens sporto priemonės, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį * 
 ♦ transportas viešbučio teritorijoje 
 ♦ vandens polo 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį * 
 ♦ sportiniai žaidimai baseine 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį*
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ dušas (tik „Beach Front Rooms“)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ vonia
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ autobusas iki miesto 
centro, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ baseinai: 2
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 2 (antra linija)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 3

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens polo
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ renginiai vakarais
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo centras, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: pagal 
atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki oro uosto, 
4 km iki Nama Bei įlankos, 10 km iki 
senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 m. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 1no 
aukšto pastatas ir 1no bei 2jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 415 standartinių 
numerių (su vaizdu į sodą, maks. 3+1 
asm., 20 kv. m) ir šeimyniniai numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra 
pontonas (75 m). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sheraton.com/sharm

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 25 km iki Nama Bei 
įlankos, 30 km iki senojo miesto, Ras Nasari (Montazah) įlankoje, pirmoje ir 
antroje viešbučių linijose.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 m., paskutinį kartą atnaujintas 2008 m. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2jų aukštų pastatas bei 2jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 248 numeriai: 69 Classic tipo numeriai (vonia, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Deluxe Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūros pusę arba baseiną, vonia, balkonas arba terasa, 
maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Premium Beach Front tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Family Room 
2 Bedrooms tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 2 miegamieji su durimis, svetainė, 
virtuvė (šaldytuvas ir kriauklė, 2 vonios kambariai, maks. 4 asm., 112 kv. m), 
Classic Suite ir Connected tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas (187 m). 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rotana.com

*Sheraton Main Building
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Kurortas

Ir ne tik jų. Šį kurortą pamėgo visi, norintys ramaus poilsio, nedrumsčiamo kurortinio šurmulio 
ir masinio turizmo. Akabos įlankos vandenys laukia ne tik nardytojų, čia aktyviai laiką leidžia 

visi vandens sporto entuziastai. Dahabą dažniausiai renkasi jauni žmonės, 
norintys netradiciškai, aktyviai ir įdomiai praleisti atostogas.

NARDyTOJų MEKA
Dahabas
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DAHABAS

Iš DAHABO 
nukeliausite į:
> Ras Mohamed nacionalinį 
parką ir Abu-Galum draustinį
> Jeruzalę
> Petrą
> Luksorą, Kairą, Aleksandriją
> Spalvotąjį kanjoną
> Mozės kalną

Įdomu
Išvertus iš arabų kalbos 
„dahab“ reiškia – „auksinis“.
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Rekomenduojame 
Šį kurortą rekomenduojame norintiems atitrūkti nuo 
civilizacijos, pabėgti nuo miesto šurmulio, laiką leisti 
ramiuose viešbučiuose netrikdomiems triukšmingų 
renginių, nemėgstantiems atostogauti gausiai turistų 
apgyvendintuose kurortuose. 

Traukos vietos 
Jaukus senamiestis su „hipiška“ atmosfera ir ypatingai įdomios 
vietos po vandeniu: „Mėlynoji skylė“ („Blue Hole“, 130 m) su 26 
metrų tuneliu, vadinamu arka, „Kanjonas“, vienu spalvingiausių 
koralų sodų tituluojamas Abu Telha, žuvų gausa pasitinkantis 
Eel Garden. Sąlyginai nedideliame kurorte veikia net 20 nardymo 
centrų, o tai reiškia, kad ilsintis Dahabe tiesiog būtina nors kartą 
pasidairyti į povandenines grožybes Eel Garden. 
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Viskas 
įskaičiuotaLe Meridien Dahab Resort

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ chalatas
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
(užpildytas)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ restoranai: 3
 ♦ gydytojo kabinetas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu, 1 su jūros vandeniu)

 ♦ a la carte restoranai: 2
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna
 ♦ pirtis
 ♦ smiginis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ nardymo pamokos, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė, už papildomą mokestį
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir du 1no aukšto 
korpusai, kuriuose yra 182 numeriai: 108 Superior 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), 70 Deluxe 
tipo numerių (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, vonia su hidromasažo funkcija, 
terasa, 52 kv. m), 4 Deluxe Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, svetainė, miegamasis, terasa su 
sūkurine vonia, vonia su hidromasažo funkcija, 
104 kv. m), 10 Connected tipo numerių, 1 numeris 
pritaikytas žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, įėjimas į jūrą koralinis, 
yra pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lemeridien.com/dahab
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Viskas 
įskaičiuotaIbis Styles Dahab Lagoon

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ televizorius (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį (užpildytas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ seifas registratūroje
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ a la carte restoranai: 3, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 4
 ♦ baseinas
 ♦ restoranai: 4
 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.), 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ aerobika 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu (greito maisto)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 m. Viešbutį sudaro 
1no ir 2jų aukštų korpusai, kuriuose yra 139 
numeriai: 96 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), taip pat yra Superior tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų, 
pontonas. Rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.accorhotels.com
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Viskas 
įskaičiuotaSwiss Inn Resort Dahab

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą, už papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas: WiFi
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje), nemokamai (už 
papildomą mokestį viešbučio 
fojė)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranai: 2
 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas (atviras, šildomas 
žiemos sezonu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 
(registratūroje)

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 m. Viešbutį sudaro pagrindinis 
1no aukšto pastatas ir trys 1no bei 2jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 149 numeriai: standartiniai 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 26 kv. m), 
Sea Side tipo numeriai (su vaizdu į jūros pusę, vonia, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 26 kv. m), 
šeimyniniai numeriai (vienas kambarys, su vaizdu į 
jūros pusę, vonia, balkonas arba terasa, maks. 3+1 
asm., 38 kv. m) ir Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.swissinn.net 
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Viskas 
įskaičiuotaTropitel Dahab Oasis

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ dušas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį 
(užpildytas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ numerių tvarkymas: kas antrą dieną

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ barai: 2
 ♦ baseinas 
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 95 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto, 100 m iki 
paplūdimio. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 m. Viešbutį sudaro 
vienas 2jų aukštų pastatas, kuriame yra 145 
numeriai: 83 standartiniai numeriai (su vaizdu į 
kalnus, dušas, balkonas arba terasa (ne visur), 
maks. 3+1 asm., 26 kv. m), Sea View tipo numeriai 
(dušas, balkonas arba terasa (ne visur), maks. 
3+1 asm., 26 kv. m), Normal Suite tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: žvyro, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tropitelhotels.com
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Kurortas

Tai pats Egipto pakraštys, tiksliau pasienis su Izraeliu – vieta kurortui kiek netikėta… 
Tačiau verta Jūsų dėmesio dėl smėlėtos pakrantės, smaragdinės skaidrios jūros, spalvingo granito uolų 

ir geografinės padėties. Ji ir yra vienas svarbiausių šio kurorto privalumų. 
Iš Tabos veriasi vaizdas ne tik į Akabos įlanką, bet ir Izraelį, Jordaniją ir Saudo Arabiją. 

Ideali vieta įdomių ekskursijų startui.

NEMATyTAS EgIPTAS

Taba
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Iš TABOS 
nukeliausite į:
> Jeruzalę, Kairą, Jordaniją ir 
žymiąją Petrą
> Spalvotąjį kanjoną
> Koralų salas
> Šv. Kotrynos vienuolyną
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Istorija 
Ši vieta ilgą laiką buvo Izraelio ir Egipto kovų 
įkaite ir tik 1989 metais grįžo į Egipto rankas. 
Tačiau pirmąjį viešbutį Taboje pastatė būtent 
žydai Izraelio okupacijos metu. Jie įžvelgė 
šio kuklaus beduinų kaimelio rekreacines 
perspektyvas. Šiandien pati Taba taip ir liko 
autentiškai skurdžiu pasienio miesteliu be 
didelių parduotuvių ir įdomesnių restoranų. 
Visas kurortinis gyvenimas susikoncentravo 
modernioje „Taba Heights“ oazėje. Čia nėra 
nejaukių daugiaaukščių viešbučių, poilsiui 
skirti kompleksai su parkais, baseinais, 
restoranais ir parduotuvėmis labai organiškai 
įkomponuoti į kraštovaizdį, juos vienija 
vientiso stiliaus architektūra ir puikiai 
išvystyta infrastruktūra.

Laima 
Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

      Verta kyštelėti nosį už čia 
pat esančios Egipto ir Izraelio 
sienos. O už jos – vienas 
populiariausių Izraelio kurortų – 
Eilatas, tviskantis prašmatniomis 
parduotuvėmis ir viliojantis Eilato 
prieplaukoje šurmuliuojančiu 
naktiniu gyvenimu.
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Viskas 
įskaičiuotaHilton Taba

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ internetas: WiFi registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ televizorius 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra 3 rusiški 
kanalai)

 ♦ grindys: kiliminė danga
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ belaidis internetas registratūroje, 
už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu, 1 su jūros vandeniu)

 ♦ a la carte restoranai: 3, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 500 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ teniso kortas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai (vakarinė 
programa)

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 6 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Ta
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VIEŠBUČIO VIETA: 260 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 40 km iki Tabos oro uosto, Tabos kurorte, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1988 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2007 m. Viešbutį sudaro pagrindinis 
10ties aukštų pastatas ir 3jų aukštų vasarnamis, 
kuriuose yra 400 numerių: 122 standartiniai 
numeriai (su vaizdu į kalnus, vonia, be balkono ar 
terasos, maks. 2+2/3 asm., 26 kv. m),  Nelson Village 
tipo numeriai (vasarnamis, 38 kv. m), Sea View tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, vonia, balkonas, maks. 
2+2/3 asm., 26 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, vonia, balkonas, maks. 3+2 asm., 40 
kv. m), yra numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia, 
Sun Set Suite, Bay Suite, Coral Suite, Presidential Suite 
tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: žvyro, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/taba
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Viskas 
įskaičiuotaSofitel Taba Heights

Numeriuose:
 ♦ internetas, už papildomą mokestį
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ chalatas (Plaza Room ir Junior 
Suite)

 ♦ televizorius (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose (visą 
parą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis / 
individualus

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės (Plaza Room ir Junior 
Suite)

 ♦ kavos / arbatos rinkinys (Plaza 
Room ir Junior Suite)

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ lygintuvas: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2
 ♦ barai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ a la carte restoranas, už papildomą 
mokestį

 ♦ belaidis internetas (registratūroje)
 ♦ baseinai: 5 (1 šildomas žiemos sezonu, 
1 su jūros vandeniu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 220 asm.), už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ „bananas“
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo futbolas
 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ renginiai vakarais
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ baseinai: 2 
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ žaidimų aikštelės: 2
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ta
ba

VIEŠBUČIO VIETA: 230 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 40 km iki Tabos oro uosto, Tabos kurorte, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 m., paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2008 m. Viešbutį sudaro trys 4ių 
aukštų pastatai, kuriuose yra 442 numeriai: 148 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dušas, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Sea 
View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Beach Front 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dušas, terasa, 
maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Plaza tipo numeriai (vienas 
kambarys, su vaizdu į baseiną, dušas, balkonas, maks. 
2+2 arba 3+1 asm., 50 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(vienas kambarys, su vaizdu į baseiną, vonia, balkonas, 
maks. 3 asm., 62 kv. m), šeimyniniai Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į baseiną, svetainė, 2 miegamieji su durimis, 
vonia ir dušas, terasa, maks. 5 asm., 73 kv. m). Yra 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia, o taip pat 
Connected tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: žvyro. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sofitel.com
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Ta
ba

Ultra 
viskas 
įskaičiuotaSwiss Inn Dreams Resort

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ barai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 3
 ♦ SPA centras
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 
 ♦ gydytojo kabinetas (gydytojo 
iškvietimas, už papildomą 
mokestį)

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymo centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ meniu vaikams (nuo 6 metų, už 
papildomą mokestį)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 195 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 45 km iki Tabos oro uosto, Tabos kurorte, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 m. Viešbutį sudaro trys 
3jų aukštų korpusai, kuriuose yra: 260 standartinių 
numerių (su vaizdu į jūrą, sodą arba baseiną, 
maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 18 Junior Suite tipo numerių, 
23 šeimyniniai numeriai ir Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: žvyro, yra pontonas. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.swissinn.net
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaAquamarine Sun Flower Resort 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį (visą parą)

 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 3
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
(registratūroje), už papildomą 
mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ restoranas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens sporto priemonės, už 
papildomą mokestį

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ smiginis
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ buriavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ jėgos aitvarų sportas, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane: 
pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 225 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 42 km iki Tabos oro uosto, Tabos kurorte, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2010 m. Viešbutį sudaro 
du 2jų ir 3jų aukštų korpusai, kuriuose yra 159 
numeriai: 52 standartiniai numeriai (su vaizdu į 
kalnus, dušas, balkonas arba terasa, maks. 2+2/3 
asm., 30 kv. m), Superior tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
35 kv. m), Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, vienas 
kambarys, dušas arba vonia, balkonas, maks. 3+1 
asm., 51 kv. m), Executive Suite, Ambassador Suite, 
Connecting tipo numeriai. Yra numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: žvyro. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunflowerhotels.net
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Jei pažvelgtumėte į Egipto 
žemėlapį – pamatytumėte, kad 

du svarbiausi Egipto kurortai – 
Hurgada ir Šarm El Šeichas visai 
netoli vienas kito, tik išsidėstę 
skirtingose Sueco įlankos pusėse. 
Hurgados regionas driekiasi 
žemyninėje Afrikos dalyje į pietus 
nuo Hurgados miestokurorto iki 
Marsa Alamo (piečiausio regiono 
kurorto). Norintys kurortinio 
šurmulio renkasi Hurgados 
kurortą, o ramybės paieškoms 
labiau tinka Safagos arba Marsa 
Alamo kurortai.

HURGADOS regiono
kurortai:

1 SAL HAŠIŠAS
Žaliojo slėnio prabanga

MAKADI BEI, SOMA BEI
Prabangiosios poilsio oazės

SAFAGA
Stebuklingo smėlio kampelis

4
5 MARSA ALAMAS

Toli nuo civilizacijos

2 EL GUNA
Romantiškas salynas

3

Regionas /
kurortas

Hurgada
NESIBAIgIANTI VASARA
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HURGADA

Ekskursijos iš 
HURGADOS:
> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 
vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> Jeruzalė
> „Baltoji dykumos saulė“

> El guna

H
ur

ga
do

s 
re

gi
on

as

Vakarietiškos pramogos 
Atokvėpiui nuo rytietiškos egzotikos siūlome 
apsilankyti garsiausiuose vakarietiškuose 
naktiniuose klubuose: pasaulinio tinklo 
„Hard Rock Cafe“ padalinyje, „Little Buddha“, 
paplūdimyje įsikūrusiame „Ministry of 
Sound“. Kai kuriuose naktiniuose klubuose 
po vidurnakčio visi gėrimai merginoms – 
nemokami.

Vieta 
pasivaikščiojimams
 
Hurgada Marina bulvaras – pasivaikščiojimų 
promenada, kuria driekiasi virtinė jaukių 
barų, kavinių, restoranų. Čia rasite ir 
rytietiško stiliaus turgelių, suvenyrų 
prekiautojus, kaljano kavinukes.

Hurgados kurortas

Taip, čia šilta ištisus metus, o atostogauti 
galite atvykti ne tik žiemos sezono 
metu, kai egiptietiškos vasaros karštis 
atlėgęs iki šiauriečiams įprastesnės 
šilumos. Vasarą čia taip pat galima 
mėgautis puikiomis atostogomis, nes 
Egipto vasaros karštis sausas ir ne 
toks varginantis kaip karšta drėgme 
alsuojantys kitų šalių kurortai.
Hurgada tikrai svetinga – čia turistų 
laukia net 200 viešbučių, nesibaigiančios 
paplūdimio pramogos, rytietiški turgūs, 
prekyvietės, autentiška Egipto dvasia 
alsuojantis senamiestis.
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Steigenberger Al Dau Beach

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: marmuras
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (atviras, žiemą iš dalies 
šildomas)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 4 (2 už papildomą mokestį)
 ♦ uždaras baseinas (SPA – baseinas 
su jūros vandeniu, šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 4 (nuo 50 iki 650 
asm., 3 pasitarimų kambariai nuo 8 iki 
20 asm., už papildomą mokestį)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ barai: 6

Pramogos ir sportas:
 ♦ petankė
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (SPA 
centras)

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai, už papildomą 
mokestį)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ futbolas paplūdimyje
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį (SPA centras)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ katamaranas, už papildomą 
mokestį

 ♦ golfas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

H
ur

ga
da

VIEŠBUČIO VIETA: 2 km iki Hurgados oro uosto, 
5 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 m. Viešbutį sudaro 
5ių aukštų pagrindinis pastatas ir dvi 3jų aukštų 
vilos, kuriuose yra 388 numeriai: 211 Deluxe tipo 
numerių (su vaizdu į sodą, baseiną arba jūros pusę, 
maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 11 Elite tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 98 šeimyniniai numeriai 
(vienas kambarys, maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 
standartiniai numeriai Junior Suite, šeimyniniai 
Elite, SPA Suite, Connected, Deluxe suite, Executive 
Suite, Presidential Suite tipų numeriai. Taip pat 
yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 400 m), smėlio, 
yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.steigenbergeraldaubeach.com
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golden 5 Al Mas Hotel Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 4
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 5 („Golden 
5 City“)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį, 
„Paradise Golden 5“

 ♦ restoranai: 2 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salė (iki 1400 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį („Paradise Golden 5“)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį („Golden 5 
City“)

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį („Golden 
5 City“)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(„Golden 5 City“)

 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį, 
„Golden 5 City“)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį („Golden 5 City“)
 ♦ treniruoklių salė („Golden 5 City“)
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį 
(„Golden 5 City“)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalnelis („Golden 5 City“)
 ♦ žaidimų aikštelė („Golden 5 City“)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų, 
„Golden 5 City“)

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

H
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VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Hurgados oro 
uosto, 17 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro 
vienas 3jų aukštų pagrindinis pastatas, 2jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 276 
numeriai: 234 standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 2435 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Connected tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas („Golden 5 City“, 
iki 50200 m gylio), smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.golden5.com.eg
Ekonominė klasė
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golden 5 Paradise Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(tik vėsinimas)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens kalneliai: 5 („Golden 
5 City“)

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salės: 4
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 4 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ treniruoklių salė („Golden 5 City“)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(„Golden 5 City“)

 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(„Golden 5 City“)

 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (gėrimai, už papildomą 
mokestį, „Golden 5 City“)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį („Golden 
5 City“)

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį („Golden 
5 City“)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
„Golden 5 City“)

 ♦ baseinai: 2 (nešildomi)
 ♦ žaidimų aikštelė („Golden 5 City“)
 ♦ vandens kalnelis („Golden 5 City“)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Hurgados oro 
uosto, 14 km iki Hurgados centro, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1997 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2008 m. Viešbutį sudaro 
vienas 5ių aukštų pagrindinis pastatas ir 2jų 
aukštų vasarnamiai, kuriuose yra 466 numeriai: 
153 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
1645 kv. m), 133 Garden Claster tipo numeriai 
(Anex pastate, maks. 2+1 asm., 1635 kv. m), 
108 Sea View tipo numeriai (Anex pastate, 
maks. 2+1 asm., 3540 kv. m), 6 Junior Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 80 kv. m), 
šeimyniniai, Presidential Suite, Royal Suite, 
Connected tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas („Golden 5 City“, 
iki 50200 m gylio), smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.golden5.com.eg
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Nubia Aqua Beach Resort 
Hurghada

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ restoranai: 8
 ♦ konferencijų salė
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 3
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ barai: 7
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ vandens polo 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ restoranas 
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Hurgados oro 
uosto, apie 12 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3jų aukštų pastatas ir 4ių aukštų 
pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 700 numerių 
(atidarymo metu veikia tik 220 numerių): 148 
standartiniai numeriai (su vaizdu į baseiną arba 
sodą, maks. 2+2 asm., 3652 kv. m), 8 „Quad“ tipo 
numeriai (su vaizdu į galinį kiemą, maks. 4+1 asm., 
55 kv. m), 46 Jurior Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
galinį kiemą arba baseiną, maks. 3+1 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka. Rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.nubiaresort.com 
Ekonominė klasė
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Sunrise Holidays

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 4 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm., 
už papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ barai: 8

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį (nuo 
16 metų)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį 
(nuo 16 metų)

 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį (nuo 16 metų)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ petankė
 ♦ aerobika
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (nuo 
16 metų)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens polo 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Hurgados oro uosto, apie 
500 m iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro vienas 
7ių aukštų pastatas, kuriame yra 380 numerių: 239 
standartiniai numeriai (Side Sea / Mountain / Garden 
/ Pool View, maks. 3 asm., 28 kv. m), 28 Garden View 
Room  tipo numeriai (maks. 2 asm., 28 kv. m), taip pat 
yra Family Room, Family Suite, Superior Double Room, 
Superior Double Deluxe Room, Junior Suite, Connected 
Rooms tipų numeriai. Yra numerių nerūkantiems.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna), smėlio / akme
nuotas, yra koralų, prieplauka. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai  (1 per dieną) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai  (1 per dieną) nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotelsegypt.com
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Sunrise Select garden Beach 
Resort & SPA

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ barai: 7
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro: 
pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 3
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ konferencijų salės (iki 300 asm.), 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ futbolas (apšvietimas už papildomą mokestį)
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį (nuo 
16 metų)

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį (nuo 16 
metų)

 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens polo
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ skyriai pagrindiniame baseine: 
2 (nešildomi)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Hurgados oro 
uosto, 20 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro 
2jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 480 numerių: 
448 standartiniai numeriai (Pool / Garden / 
Sea Side View (maks. 2+2 asm., 1845 kv. m)), 
šeimyniniai numeriai, Royal Class, Junior Suite  
ir Connected tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), 
smėlio, yra koralų, pontonas, prieplauka. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai (1 per dieną) nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai (1 per dieną) 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotelsegypt.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaTitanic Palace

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 5 (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens pramogų parkas („Titanic 
Beach“, 8 kalneliai suaugusiems, 6 
vaikams)

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 60 ir 400 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ barai: 5

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (apšvietimas už papildomą 
mokestį)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas (apšvietimas už papildomą 
mokestį)

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Hurgados oro 
uosto, 18 km iki Hurgados miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. 
Viešbutyje yra 593 numeriai: 120 
standartinių numerių (su vaizdu į sodą, 
baseiną arba į jūros pusę, maks. 3+1 asm., 
48 kv. m), 114 Superior tipo numerių 
(su vaizdu į baseiną arba į jūros pusę, 
maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 90 šeimyninių 
numerių (su vaizdu į baseiną, 2 miegamieji 
su durimis, maks. 3+2 asm., 58 kv. m), 
Connected, Swim Up tipo numeriai ir 
vasarnamiai. 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 500 m gylio), 
smėlio / akmenuotas, yra koralų, prieplauka 
(„Titanic Beach“), pontonas („Titanic Beach“). 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.titanicgroup.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaTitanic Beach SPA & Aqua Park

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa (nevisuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (iš trijų dalių, viena 
dalis žiemos metu šildoma)

 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 7 (4 už papildomą 
mokestį)

 ♦ vandens pramogų parkas 
(8 kalneliai suaugusiems, 6 
vaikams, nešildomi)

 ♦ barai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2 („Titanic 
Palace“ viešbutyje, iki 60 
ir 400 asm.), už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (apšvietimas už papildomą 
mokestį)

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas (apšvietimas už papildomą 
mokestį)

 ♦ diskoteka 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 

Vaikams:
 ♦ skyriai pagrindiniame baseine: 2 
(1 iš jų šildomas)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas vaikams: šildomas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Hurgados oro 
uosto, 18 km iki Hurgados miesto centro, 
ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 m. Viešbutį 
sudaro 3jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 608 numeriai: 480 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 83 
šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv. 
m), 40 Suite tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
52 kv. m), Executive Suite, Presidential Suite 
tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 500 m), 
smėlio / akmenuotas, yra koralų, pontonas, 
prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.titanicgroup.com
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaHilton Resort

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: kasdien (pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranai: 3 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinai: 2 („Front Area“ žiemos 
metu šildomas)

 ♦ uždaras baseinas („Villa Area“, 
šildomas žiemos sezonu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ numeriai nerūkantiems

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine („Front 
Area“ šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 3 km iki Hurgados oro 
uosto, 6 km iki Hurgados miesto, pirmoje ir 
antroje viešbučių linijose. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro 
vienas 2jų aukštų pagrindinis pastatas ir 
du pastatų kompleksai: „Front Area“ (pirmoji 
viešbučių linija) ir „Villa Area“ (antra viešbučių 
linija). „Front Area“ komplekse yra: 157 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 27 kv. 
m.), standartiniai Sea View tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 27 kv. m),  Deluxe Top Floor, Hilton 
Deluxe Plus ir Diplomatic Suite tipų numeriai. 
„Villa Area“ kompleksą sudaro 2jų aukštų vilos, 
kuriose yra 109 Garden tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 20 kv. m) ir šeimyniniai Suite tipo 
numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas  (gilėja už 7 m), 
smėlio, yra prieplauka. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaHilton Plaza

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas: kas antrą 
dieną (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2 (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salė (iki 140 asm.), 
už papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 4
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ smiginis 
 ♦ skvošas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kompiuteriniai žaidimai, už 
papildomą mokestį

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą 

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 500 m iki senojo Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 m., paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2007 m. Viešbutį sudaro vienas 
6ių aukštų pagrindinis pastatas ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 220 numerių: 100 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 
52 Top Floor tipo numeriai, 33 Deluxe tipo numeriai, 
16 Chalet tipo numerių, 11 Corner Deluxe tipo 
numerių, Center Suite tipo numeriai. Taip pat 
yra šeimyniniai, Presidental Suite, Junior Suite ir 
Connected tipų numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, 
yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts.com
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Hilton Long Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(„Villa“ tipo numeriuose yra 
vėsinimas, šildymas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ barai: 4
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 3 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinai: 6 (2 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(sveikatingumo centre; baseinuose  nemokamai)

 ♦ petankė
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas 
 ♦ vandens polo 
 ♦ skvošas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Hurgados oro 
uosto, 22 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 m., paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 m. Viešbutį 
sudaro vienas 3jų aukštų pagrindinis 
pastatas, 3jų aukštų šeimyninis korpusas 
ir 2jų, 3jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 912 numerių: 380 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 38 kv. m), 231 
Hilton Guest tipo numeris (maks. 2+2 asm., 
34 kv. m.), šeimyniniai numeriai, Junior Suite, 
Bella Vista Suite, Villa Suite, Villa tipų numeriai 
bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), 
smėlio, yra koralų, prieplauka. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts
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Viskas 
įskaičiuotaSphinx Aqua Park Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ seifas 
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 4
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ vandens kalneliai: 8
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ petankė 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį („King TUT“)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas („King TUT“)
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį („King 
TUT“)

 ♦ mini futbolas
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį („King TUT“)
 ♦ diskoteka („King TUT“; gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis („King TUT“)
 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas („King TUT“)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį 
(„King TUT“)

 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas („King TUT“)

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Hurgados 
oro uosto, apie 2 km iki Hurgados senojo 
miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro 
6ių aukštų korpusų kompleksas, kuriuose 
yra 214 numerių: 149 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 3035 kv. m), 34 
Superior / Sea View tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40 kv. m), 26 šeimyniniai numeriai (du 
miegamieji su durimis, maks. 2+2 asm., 55 
kv. m), 5 Suite tipo numeriai (du miegamieji 
su durimis, maks. 4+2 asm., 60 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra prieplauka, 
platforma. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sphinxresort.com
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Viskas 
įskaičiuotaSunny Days El Palacio Hotel

Sonesta Pharaoh Beach Resort

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ virdulys
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ seifas 
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 6 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 ir 80 
asm.), už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ krepšinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje: 
pagal atskirą užklausimą

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 3 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 6
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo
 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį * 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį * 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį * 
 ♦ gyva muzika
 ♦ video žaidimai, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį * 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį *

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Hurgados oro uosto, 
19 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 m. Viešbutį sudaro 
3jų aukštų pastatų ir 1no aukšto vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 360 numerių: 234 Garden 
View, Sea View ir Pool View tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 25 kv. m), 76 Io tipo vasarnamiai (maks. 2+2 
asm., 52 kv. m), 24 IIo tipo vasarnamiai (maks. 5 
asm., 75 kv. m), Junior Suite, Connected tipo numeriai 
bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 250 m), 
akmenuotas, koralinis, yra pontonas, prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sonesta.com

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km 
iki Hurgados senojo miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, kasmet vyksta 
atnaujinimo darbai. Viešbutį sudaro 5ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir du 3jų aukštų korpusai, kuriuose 
yra 825 numeriai: 419 standartinių numerių (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), 110 Deluxe tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), 290 Superior tipo numerių (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), 6 Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
74 kv. m) ir Connected tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (nuo 5 iki 20 metrų 
gylio), smėlio / akmenuotas, yra koralų, prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunnydaysegypt.com 
Ekonominė klasė
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Minamark Resort Hurghada

Premium Seagull Resort Hurghada

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien (pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ seifas registratūroje, už papildomą 
mokestį

 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 4 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salė
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ baseinas (nešildomas)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ restoranai: 2
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ barai: 3
 ♦ baseinai: 2
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ mini futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame 
baseine

 ♦ vandens kalneliai: 4
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Hurgados oro uosto, 
Hurgados miesto centre, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro 3jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame 
yra 300 numerių: 174 standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 2025 kv. m), 108 Club tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., be balkono, 2022 kv. m). Taip pat 
yra Superior ir Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.minamark.com 
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: 7,5 km iki Hurgados oro uosto, 
miesto centre, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2011 m. Viešbutį sudaro 
aštuoni 2jų ir 3jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
196 numeriai: 160 standartinių numerių (Garden / 
Pool / Back View, maks. 3+1 asm., 2035 kv. m), 
24 Superior Sea View tipo numeriai (Sea Side / Pool /
Garden View, maks. 3+1 asm., 25 kv. m), 
12 šeimyninių numerių (Sea / Sea Side View, maks. 
3+1 asm., 35 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka. Rekomenduojama speciali avalynė. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hurghadaseagull.com
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Aladdin

Ali Baba Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 3
 ♦ bankomatas
 ♦ barai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį
 ♦ čiuožykla, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ mini golfas (už užstatą)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas vaikams: nešildomas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 7 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ autobusas iki miesto centro: 
pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 4 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas (už užstatą)
 ♦ boulingas, už papildomą mokestį („Ali Baba 
Palace“)

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius (už užstatą)
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas (už užstatą)
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį 
(„Jamisne Village“)

 ♦ stalo tenisas (už užstatą)
 ♦ čiuožykla, už papildomą mokestį („Ali Baba 
Palace“)

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas („Jasmine 
Village“)

 ♦ skyriai pagrindiniame baseine: 
2 (1 šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Hurgados oro uosto, 
11 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 m., paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2009 m. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir 2jų bei 3jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 654 numeriai: 604 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 33 kv. m), 
Junior Suite, šeimyniniai Suite tipo numeriai, 30 
šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 33+33 kv. m) 
ir 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, 
yra nedidelis pontonas, prieplauka (viešbutyje 
„Aladdin“). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alibabapalace.com

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Hurgados oro uosto, 
11 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, reguliariai 
atliekami atnaujinimo darbai. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2jų aukštų pastatas, trys 2jų aukštų korpusai ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 505 numeriai: 463 
standartiniai numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2+2 asm., 
26 kv. m su balkonu ir vonios kambariu), 42 šeimyniniai 
numeriai (su vaizdu į sodą, 2 miegamieji su durimis, 
maks. 2+2 asm., 40 kv. m), Connected tipo numeriai bei 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas  (gilėja už 7 m), smėlio 
/ akmenuotas, yra pontonas, prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.aladdinbeachresort.com
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Magawish Village & Resort

Coral Beach Rotana Resort

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinai: 2 („Lotus Area“ 
žiemos metu šildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 40, 75 
ir 1000 asm.), už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ barai: 7

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (paplūdimyje)
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį (paplūdimyje)
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: 
individualus

 ♦ mini baras
 ♦ terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ palydovinė TV 
 ♦ aptarnavimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas (numeryje ir 
registratūroje)

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos sezonu)
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranai: 4 (2 – už papildomą mokestį)
 ♦ barai: 4
 ♦ drabužių valymo paslaugos,už papildomą 
mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (2 
baseinuose, 1 šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 6 iki 14 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 4 km iki Hurgados oro 
uosto, 7 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 m., paskutinį 
kartą atnaujintas 2002 m. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas, du 2jų aukštų 
korpusai ir vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 425 numeriai: 332 standartiniai numeriai 
(maks. 2+1 asm., 32 kv. m), šeimyniniai 
numeriai, Lotus Studio ir Royal Suite tipų 
numeriai bei Lotus tipo apartamentai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 35 m), 
smėlio, yra koralų, prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.swissinn.net

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki oro uosto, 23 km iki 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir 1no aukšto vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 369 numeriai: 166 Classic tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 2+2 asm., 35 kv.m), 106 
Premium tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 
38 kv. m), 18 Deluxe sea View tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 44 kv. m), Deluxe, Premium Beach Front, Royal Suite, 
Classic Suite, Premium Suite, Deliux Suite, Connected tipo 
numeriai bei 4 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5 m), smėlio 
/ akmenuotas, yra koralų, pontonas, prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rotana.com
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Le Pacha

grand Plaza Hotel Hurghada Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per savaitę 
(pagal atskirą užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: centrinis (tik vėsinimas)
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ vandens kalneliai: 3
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 3 (1 už 
papildomą mokestį)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 2

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį („Grand Plaza 
Resort“)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (be apšvietimo)
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė
 ♦ vandens polo 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (nešildomas)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien (pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ aptarnavimas (visą parą)
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 4 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ barai: 5
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas Vaikams:

 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Hurgados oro 
uosto, 10 km iki Hurgados centro, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 m. Viešbutį 
sudaro vienas 3jų aukštų pastatas, kuriame 
yra 233 numerių: 210 standartinių numerių 
(maks. 3 asm., 30 kv. m), šeimyninių 
numerių, Suite ir Connected tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 150 m), 
smėlio, yra koralų. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grandplaza.net

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Hurgados oro uosto, Hurgados 
miesto centre, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 m., paskutinį kartą atnaujintas 
2011 m. Viešbutį sudaro 3jų aukštų pastatų kompleksas 
bei 1no aukšto vasarnamiai, kuriuose yra 248 numeriai: 212 
standartinių numerių (Back / City / Pool / Garden / Sea Side / 
Sea View, maks. 2+2 asm., 2430 kv. m), 12 Royal Suite tipo 
numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 8 asm., 70 kv. m su balkonu ir 
vonios kambariu), 24 Junior Suite tipo numeriai (Pool / Garden 
/ Sea View, maks. 2+2 asm., 57 kv. m) su balkonu ir vonios 
kambariu), Connected tipo numeriai, 4 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka. Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lepacharesort.com
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Jewels Sahara Boutique Resort

King Tut Aqua Park Beach Resort

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas: 4 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ barai: 3
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ restoranai: 3 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą mokestį* 
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį*
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį* 
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą mokestį 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo futbolas 

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę (pagal 
atskirą užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ restoranai: 2 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ barai: 4
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ vandens kalneliai: 8 (4 
suaugusiems, 4 vaikams)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

 ♦ petankė 
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Hurgados oro 
uosto, 500 m iki senojo Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 m., paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 m. Viešbutį 
sudaro 2jų ir 3jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 120 numerių: 79 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), 10 
šeimyninių numerių (miegamasis su durimis, 
maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Executive Suite, 
Junior Suite tipo numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų, 
prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jewelssahararesort.com 

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Hurgados oro uosto, 
2 km iki Hurgados senojo miesto El Dahar, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 m., paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 m. Viešbutį sudaro vienas 6ų 
aukštų ir trys vienaaukščiai pastatai, kuriuose yra 
135 numeriai: 97 standartiniai numeriai (Garden / 
Pool / City / Back View, maks. 2+2 asm., 30 kv. m.), 
30 Sea View tipo numerių (maks. 2+2 asm., 40 kv. m.), 
5 šeimyniniai numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 
asm., 50 kv. m.), Connected tipo numeriai.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m.), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kingtutresorthrg.com 

*„Hilton Hurghada Plaza“
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Kurortas

Šis kurortas dar visai „jaunutis“ (pirmieji viešbučiai čia išdygo 2007 m.), tačiau jau 
demonstruoja ambicijas tapti prabangiausių viešbučių pakrante Hurgados regione. 

Sal Hašišo viešbučiai, pastatyti faraonų, graikųromėnų ar rytietišku stiliumi, tikrai dvelkia 
„Tūkstančio ir vienos nakties“ pasakų pasaulio prabanga ir siūlo aukščiausio lygio aptarnavimą. 

Turėjęs tapti Hurgados kurorto dalimi Sal Hašišas išaugo į savarankišką kurortinę oazę.

Sal Hašišas
ŽALIOJO SLėNIO PRABANgA
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Įdomu
Sal Hašišo urbanistinis planas suprojektuotas 
garsaus britų architekto sero Normano 
Fosterio – daugelio šiuolaikinių „high tech“ 
stiliaus pastatų autoriaus.

Ekskursijos iš SAL HAŠIŠO:

> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 
vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“
> El guna
> Rojaus sala

> Vandens pramogų parkas „Jungle“
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Išskirtinumas
 
Tik 14 procentų kurorto ploto skirta 
statiniams, likusioje dalyje veši 
egzotiški sodai, tyvuliuoja kanalai ir 
dirbtinės lagūnos, įrenginėjami golfo 
laukai. Poilsiautojų prie jūros laukia 
balto smėlio paplūdimiai, o nardytojus 
vilioja Sal Hašišo pakrantės koralinis 
rifas bei nuskendusio „faraonų 
miesto“ griuvėsiai.

Laisvalaikis
 

Be 12 km ilgio paplūdimio, laiką galima 
leisti 2 kino teatruose bei kazino, trijuose 
golfo laukuose arba jodinėjant žirgais.

SAL HAŠIŠAS
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaOld Palace Resort Sahl Hashesh

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ virdulys (pagal atskirą užklausą)
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salės: 3
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 2 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ autobusas iki miesto centro: 
pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens slidės, už papildomą mokestį
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ vandens polo
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ baseinas vaikams: nešildomas
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Hurgados oro 
uosto, 25 km iki Hurgados miesto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, reguliariai 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir trys 2jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 292 numeriai: 83 
standartiniai numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 
2+2 asm., 37 kv. m), 94 Superior Sea View tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 32 Deluxe 
Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
4753 kv. m), Junior Suite, Grand Suite, Deluxe 
Suite, Chalet, Connected tipų numeriai bei 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.   
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), 
smėlio / akmenuotas, yra koralų 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.oldpalaceresort.com
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaCitadel Azur Resort

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ dušas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranai: 6 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 60 
ir 800 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 3 (2 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 7
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ katamaranas
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ biliardas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ kanoja
 ♦ vandens polo
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ stalo futbolas
 ♦ diskoteka
 ♦ gyva muzika
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinas vaikams: nešildomas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
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VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki Hurgados oro uosto, 
22 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 2jų aukštų pagrindinis pastatas 
bei 2jų, 3jų ir 4ių aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 514 numerių: 384 standartiniai 
numeriai (Sea / Sea Side/Pool View, maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 100 Deluxe tipo numerių (maks. 2+2 asm, 
72 kv. m), Duplex, Junior Suite, Ambassador Suite, 
Presidential Suite, Royal Suite ir Connected  
tipų numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 310 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų (rekomenduojama speciali 
avalynė), prieplauka, įrengtos persirengimo kabinos. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azur.travel 
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaPremier Le Reve Hotel & SPA

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ chalatas
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(tik vėsinimas)

 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės (ir kiliminė 
danga)

 ♦ patalynės keitimas: kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 5
 ♦ baseinai: 4 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 5 (4 už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezonu, už papildomą 
mokestį)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna
 ♦ biliardas
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
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VIEŠBUČIO VIETA: 24 km iki Hurgados oro uosto, 
27 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 m. Viešbutį sudaro 
vienas 5ių aukštų pagrindinis pastatas ir du 5ių 
aukštų korpusai, kuriuose yra 294 numeriai: 113 
Moderated tipo numerių (Back View, maks. 3 asm., 
49 kv. m), 85 Superior tipo numeriai (dalinis vaizdas 
į jūrą arba baseiną, maks. 3 asm., 49 kv. m), 84 
Deluxe tipo numeriai (vaizdas į jūrą arba baseiną, 
maks. 3 asm., 49 kv. m), Jaccuzi Suite, Steam Suite, 
Premier Suite, Connected tipo numeriai bei numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 90 m), smėlio 
/ akmenuotas, yra koralų (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.premieregypthotels.com
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Luxe 
viskas 
įskaičiuotaTropitel Sahl Hashesh

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose už 
papildomą mokestį

 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ seifas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ grindys: plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro: pagal 
atskirą užklausą, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 3 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 3 (2 šildomi žiemos sezonu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 60 ir         
100 asm., už papildomą mokestį)

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia (baseine 
nemokamai, „Health Club“ už 
papildomą mokestį)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ dviračių nuoma, už papildomą 
mokestį

 ♦ aerobika
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius
 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį 

 ♦ mini futbolas

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
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VIEŠBUČIO VIETA: 26 km iki Hurgados oro uosto, 
33 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 4ių ir 5ių aukštų pagrindinio pastato 
korpusai bei 2jų ir 5ių aukštų korpusai. Viešbutyje 
yra 566 numeriai: 478 Deluxe tipo numeriai 
(Mountain / Garden / Pool / Back View, maks. 2+2 
arba 3+1 asm., 48 kv. m), 56 Superior Deluxe tipo 
numeriai Sea / Sea Side View, maks. 3+1 asm., 48 
kv. m), 24 Club Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, maks. 3+1 asm., 48 kv. m), 28 Family Suite 
tipo numeriai (Sea Side / Pool / Garden View, 2 
miegamieji su durimis, maks. 2+3 arba 3+2 asm., 
49+49 kv. m), 4 Deluxe Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, maks. 3+2 arba 2+3 asm., 70 kv. m), 
Connected tipo numeriai, o taip pat 4 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.   
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 300 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.tropitelhotels.com
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Šis dirbtinai suformuotas salynaskurortas – elegantiškas, modernus ir meistriškai suplanuotas. 
Akys ilsisi stebėdamos mažaaukštės statybos viešbučius, skęstančius žalumoje ir gėlių žieduose. 

Net neatrodo, kad kurortas įsikūręs dykumoje. Jaukūs vasarnamių tipo viešbučiai idealiai tinka 
romantiškam poilsiui bei medaus mėnesiui. 

Kurortas

El Guna
ROMANTIŠKAS SALyNAS
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Ekskursijos 
iš EL GUNOS:

> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 
vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija

> „Baltoji dykumos saulė“

Įdomu
Viename iš El gunos paplūdimių auga 
mangrovių medžiai, šią ekosistemą vietinė 
valdžia labai saugo ir prižiūri. El gunos 
kurortas įvertintas ir kaip draugiškiausia ir 
ekologiškiausia aplinka visame Egipte.

EL GUNA
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Pramogos
 
Kurortas turi savo golfo klubą (18 duobučių), čia įrengta 
jodinėjimui kupranugariais ir žirgais skirta oazė, keletas 
povandeninio plaukiojimo centrų. Miestelyje veikia ir 
kino teatras po atviru dangumi (įėjimas nemokamas). 
El Gunoje lankytojų laukia akvariumas, kuriame galima 
pamatyti bene visą Raudonosios jūros fauną ir florą, ir 
nedidelis istorinis muziejus.

Išskirtinumas
 
Vietoj gatvių čia vingiuoja kanalai, kuriais ramiai 
plaukioja laiveliai, pasirengę nugabenti poilsiautojus 
iki smėlio paplūdimio. Tikra Afrikos Venecija…

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

      20 salų, 17 viešbučių 
ir absoliuti ramybė, kurios 
nedrumščia įkyrūs prekiautojai 
ir šurmulingas kurortinis 
gyvenimas. Pramogų ieškotojams 
ši vieta gali pasirodyti nuobodi, 
bet viską atperka uždaros 
teritorijos saugumas, rūpestis 
poilsiautojais ir pagarba ramiam 
poilsiui. O norintiems nuotykių – 
Hurgada vos už 30 km.
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Movenpick El gouna

Numeriuose:
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (3 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 50, 
90 ir 350 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ barai: 3
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 4 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
(„Steigenberger Golf Resort“)

 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika
 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ petankė
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ baseinai vaikams: 3 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 36 km iki Hurgados oro uosto, 
1 km iki El Gunos centro, ant jūros kranto (įlankoje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2jų bei 4ių aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 554 numeriai: 342 
standartiniai numeriai (Economy Room, Lagoon / Pool 
/ Garden / Limited View, maks. 2+1 asm., 3240 kv. 
m), 80 Superior Sea View tipo numerių (Sesa Side / 
Lagoon View, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 75 Deluxe tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
28 Duplex Family tipo numeriai (Lagoon / Garden View, 
miegamasis, balkonas, maks. 2+3 asm., 50 kv. m), 12 
SPA Family tipo numerių (su vaizdu į sodą, svetainė, 
miegamasis su durimis, be balkono ar terasos, maks. 
2+3 asm., 84 kv. m), 17 Deluxe Suite tipo numerių 
(Sea Side / Lagoon View, svetainė, miegamasis be 
durų, balkonas arba terasa, vonios kambarys su 
vonia, maks. 2+1 asm., 72 kv. m), Connected, Villa tipų 
numeriai bei 15 numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra prieplauka. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.moevenpickelgouna.com 
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Steigenberger El gouna 

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: marmuras
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 4
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ restoranai: 5 (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 15 ir       
100 asm., už papildomą mokestį)

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ baseinai: 2 (šildomi žiemos sezonu)
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ golfas, už papildomą mokestį
 ♦ SPA centras, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį 
(„Mangroovy Beach“)

 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį („Mangroovy Beach“)

 ♦ pirtis
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį 
(„Lagoon Beach“)

 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ petankė
 ♦ sauna 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ baseinai vaikams: 2 (šildomi 
žiemos sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

El
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a

VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki oro uosto, 2 km iki El 
Gunos miesto centro, ant jūros kranto (įlankoje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 3jų aukštų pagrindinis ir 2jų bei 3jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 268 
numeriai: 142 standartiniai numeriai (Garden / Pool 
/ Lagoon / Golf View, yra papildoma lova, maks. 2+1 
asm., 54 kv. m), 54 Superior tipo numeriai (Pool / 
Lagoon / Golf View, yra papildoma lova, maks. 2+1 
asm., 54 kv. m), 45 Junior Suite tipo numeriai (Pool 
/ Lagoon / Garden View, maks. 2 asm., 72 kv. m), 
Family, apartamentai, Connected tipo numeriai ir 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (Lagoon Beach), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai: 
nemokamai (iš viešbučio). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.steigenbergergolfelgouna.com
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Makadi Bei, 
Soma Bei
PRABANgIOSIOS 
POILSIO OAzėS

Kurortas

Tai dvi nuošalios įlankėlės, paverstos itin prabangia kurortine zona – čia poilsiautojams 
siūlomi tik 4 ir 5 žvaigždučių viešbučiai. Požiūris į aptarnavimą ir komfortą šiuose 

viešbučiuose – europietiškas, tad siūlomos paslaugos yra labai aukšto lygio.
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Ekskursijos 
iš MAKADI BEI, 
SOMA BEI:

> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“

> El guna

H
ur
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as

Rekomenduojame
 
Šiuos kurortus rekomenduojame 
pageidaujantiems nuošalumo, 
romantikams ir pašėlusiems 
nardytojams (įlankos garsėja savo 
koralinių rifų grožiu). Taip pat čia 
laukiamos ir šeimos su vaikais – 

    Visas gyvenimas šiuose 
kurortuose verda tik viešbučių 
teritorijose (čia rasite ir restoranus, 
ir parduotuves, ir barus bei 
naktinius klubus) – už jų tik kalnai ir 
dykumos, o iki Hurgados – 30 km.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

MAKADI BAY

jei aktyvioms kelionėms Jūsų 
atžalos dar nepasirengusios, poilsis 
šiuose kurortuose bus pats tas. 
Pramoga 
„Gamila Stable Club“ – norintiems 
pajodinėti žirgais ir kupranugariais. 
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Sunrise Royal Makadi

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia arba dušas
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ barai: 8
 ♦ baseinai: 5 (3 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ vandens kalneliai: 5 (nešildomi)
 ♦ restoranai: 9
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 120 
ir 280 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ petankė
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį 
(nuo 16 metų)

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį (nuo 
16 metų)

 ♦ sauna, už papildomą mokestį (nuo 16 
metų)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį (nuo 16 
metų)

 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ baseinai vaikams: 2 (1 šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ vandens kalneliai: 2 (nešildomi)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 27,5 km iki Hurgados oro 
uosto, 33,5 km iki Hurgados miesto centro, 
Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis vieno aukšto pastatas ir 
1no, 2jų, 3jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
698 numeriai: 592 standartiniai numeriai (Pool 
/ Garden View, maks. 2+2 asm., 3645 kv. m), 
152 šeimyniniai numeriai (Pool / Garden View, 
maks. 4+1 asm., 70 kv. m), 11 Junior Suite tipo 
numerių (Sea View, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
3 Executive Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 
4+1 asm., 77 kv. m), 3 Royal Suite tipo numeriai 
(Sea View, maks. 4+1 asm., 112 kv. m), Connected 
tipo numeriai bei 3 numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, 
yra koralų (rekomenduojama speciali avalynė). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai (1 rankšluostis per dieną). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai (1 rankšluostis per dieną).
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotelsegypt.com
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Serenity Makadi Heights

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(tik vėsinimas)

 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm., 
už papildomą mokestį)

 ♦ restoranai: 8 (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 7 (1 šildomas 
žiemos sezonu, 2 su jūros 
vandeniu)

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ barai: 6
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo futbolas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens polo 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 34 km iki Hurgados oro uosto, 
40 km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei 
kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
3jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2jų, 3jų aukštų 
pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 696 numeriai: 
359 standartiniai numeriai (Back View, maks. 2+2 
arba 3 asm., 2547 kv. m), 30 šeimyninių numerių 
(Sea / Pool View, maks. 3+1 asm., 57 kv. m), 
58 Deluxe tipo numeriai (Sea Side / Pool / Garden 
View, maks 2+2 asm., 47 kv. m), 8 Executive Suite tipo 
numeriai (Sea / Pool View, maks. 2+1 asm., 
75 kv. m), vilos, Connected, Sport Area, Deluxe Sport 
Area, Family Sport Area, Premium tipo numeriai. 
Dėmesio: numerio tipas Sport Area Standard 
ROH=Promo Room. Tai numerio tipas, toliausiai 
nutolęs nuo jūros (nuo registratūros nutolęs apie 
500600 m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), koralinis 
(rekomenduojama speciali avalynė), yra pontonas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.serenitymakadi.com
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Harmony Makadi Bay Hotel 
& Resort

Numeriuose:
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ vandens kalneliai: 4 (vidutiniai)
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 4
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 4 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinai: 3 (1 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salė (nuo 180 
iki 220 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame baseine, 
sveikatingumo centre – už papildomą 
mokestį)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Hurgados oro uosto, 
Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro 4ių aukštų pagrindinis pastatas ir 3jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 552 
standartiniai numeriai (su vaizdu į sodą arba jūrą, 
maks. 3+1 asm., 52 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (koralinis rifas, gilėja už 
100 m), smėlio / akmenuotas, koralinis įėjimas į jūrą 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.harmonymakadibay.com
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Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ restoranai: 3
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ autobusas iki miesto centro 
(rezervavus, už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ barai: 7
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
(pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį)

Royal Azur

Club Azur

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis 
(tik vėsinimas)

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ palydovinė TV

Pramogos ir sportas:
 ♦ jodinėjimas kupranugariais
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ buriavimas (pradedantiesiems)
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ smiginis
 ♦ masažas, už papildomą mokestį  
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens slidės, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ biliardas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ krepšinis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 
kartus per savaitę

 ♦ numerių tvarkymas: 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: 
centrinis (tik vėsinimas)

 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salė (iki 180 asm.)
 ♦ barai: 4
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ restoranai: 5 (1 už papildomą mokestį)
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(rezervavus, už papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezonu)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ masažas, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ skvošas („Royal Azur“)
 ♦ biliardas
 ♦ petankė
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ buriavimas (pradedantiesiems)
 ♦ teniso kortas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ kanoja 
 ♦ katamaranas 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika
 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį (nuo 16 metų)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 834 km iki oro uosto, 40 km iki 
Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1998 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2jų aukštų pastatas, trys 2jų ir 3jų aukštų pastatai ir 9 
vieno aukšto pastatai. Iš viso viešbutyje yra 500 numerių: 
370 standartinių numerių (Sea Side / Garden / Pool View, 
maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 9 Chalet tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, vonios kambarys su vonia ir dušu, terasa, maks. 
2 asm., 32 kv. m), 121 šeimyninis numeris (Pool / Garden / 
Back View, 1 kambarys, maks. 2+2 asm., 32 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), smėlio. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azur.travel/

VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki oro uosto, 33 km iki 
Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2jų aukštų pastatas ir 2jų, 3jų 
aukštų pastatai. Viešbutyje iš viso yra 339 
numeriai: 303 standartiniai numeriai (Sea Side / 
Garden / Pool / Back View, maks. 2+2 asm., 
22 kv. m), 36 šeimyniniai numeriai (Pool / Garden / 
Back View, maks. 2+2 asm., 34 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), smėlio. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai: 
nemokamai (iš viešbučio). 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azur.travel
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Kempinski Hotel Soma Bay

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinai: 3 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranai: 3
 ♦ barai: 3
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už 
papildomą mokestį

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ golfas, už papildomą mokestį 
(„Soma Bay Golf“)

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezonu)

 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, 
už papildomą mokestį

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vežimėlis: pagal atskirą 
užklausimą

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, pietūs,  
vakarienė
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VIEŠBUČIO VIETA: 46 km iki Hurgados oro uosto, 
49 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 5ių aukštų pagrindinis pastatas bei 3jų ir 
4ių aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 325 
numeriai: 127 Lagoon View tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą arba lagūną, maks. 2+1 asm., 3942 kv. m), 
114 Sea View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 
3942 kv. m), 50 Laguna Club tipo numerių (su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 3942 kv. m), 10 
Deluxe Suite tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 
2+2 asm., 75120 kv. m), 22 Junior Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 
4575 kv. m), 2 Presidential Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 145185 kv. m). 
Taip pat yra Connected  tipo numerių ir numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), smėlio, 
yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kempinskisomabay.com
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Palm Royale Soma Bay

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausimą)

 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ virdulys
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas) 

 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salės: 5 (nuo 60 iki 
900 asm., už papildomą mokestį)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 5 (4 iš dalies už 
papildomą mokestį)

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 6
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ vandens polo 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ „bananas“ už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

 ♦ mini golfas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ biliardas 
 ♦ SPA centras 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ kanoja, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika 

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Luxe 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 56 km iki Hurgados oro uosto, 
63 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
5ių aukštų pagrindinis pastatas bei du 3jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 445 numeriai: 301 Superior 
tipo numeris (Pool / Garden / Sea / Sea Side View, 
maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 50 Superior Swim Up tipo 
numerių (Pool View, maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 15 
Beach Front tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), 11 šeimyniniai numerių (du 
miegamieji su durimis, maks. 2+2 asm., 65 kv. m), 
61 Club tipo numeris (Pool / Sea View, maks. 2+1 
asm., 45 kv. m) bei Junior Suite, Executive Suite, 
Panoramic Suite, Presidental Suite ir Royal Suite tipų 
numeriai. Taip pat yra Connected tipo numerių ir 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, 
yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.palmroyaleresort.com
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Kurortas

Čia vykstama ne tik pailsėti, bet ir sustiprinti sveikatą. Sakoma, kad vietos mikroklimatas 
ir juodasis Safagos smėlis daro stebuklus, tad čia mėgsta ilsėtis sergantys odos ligomis 
ar turintys kaulų, raumenų sistemų sutrikimų. Safagą taip pat mėgsta banglenčių sporto 

entuziastai. Jūros srovės ir vėjas šiam sportui čia ypač palankūs.

Safaga
STEBUKLINgO SMėLIO 
KAMPELIS
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Ekskursijos 
iš SAFAGOS :

> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 
vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“
> El guna

> Rojaus sala

H
ur
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Klimatas 
Safagą supa kalnai, 
nusileidžiantys beveik tie
siai į paplūdimius. Jie saugo 
kurortą nuo stiprių vėjų ir 
smėlio audrų, tad oras čia 
visada malonus.

Raudonoji jūra 
Ramiuose Raudonosios jūros įlankos 
vandenyse galima išvysti delfinų 
ir vėžlių. Visai netoli nuo kranto 
galima pasigrožėti žmogaus rankos 
nepaliestais koralų rifais. O nardymo 
mėgėjai neturėtų likti abejingi ir į 30 
metrų gylį nugrimzdusiam keltui 
„Salem Express“. 

       Iš Safagos labai patogu vykti į 
ekskursijas po senovės Egipto miestus. Nuo 
kurorto iki Nilo (Kana miesto) – apie 165 km, 
tad gana greitai galima pasiekti Luksorą, 
Asuaną bei Edfu miestą.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkėSAFAGA
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Shams Safaga

Menaville Safaga

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ seifas registratūroje
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa 
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ barai: 5
 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ restoranai: 3
 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ SPA centras, už papildomą 
mokestį

 ♦ jėgos aitvarų sportas, už 
papildomą mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė: pagal atskirą užklausimą, už 
papildomą mokestį

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys: plytelės
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje (pagal atskirą 
užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ barai: 6
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ autobusas iki miesto centro, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ restoranai: 3 (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už papildomą 
mokestį

 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą mokestį)
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ skvošas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas (snukeris už papildomą mokestį)
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso kortas 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už papildomą 
mokestį

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viskas 
įskaičiuota

Viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 58 km iki Hurgados oro uosto, 61 km iki Hurgados 
miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 1no, 
2jų aukštų korpusai, kuriuose yra 301 numeris: 144 standartiniai 
numeriai (Pool / Garden View, maks. 2+2 asm., 2030 kv. m, su 
balkonu ir vonios kambariu), 103 Superior tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, maks. 3+1 asm., 3035 kv. m, su balkonu ir vonios kambariu), 
6 Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks 4+2 asm., 70 kv. m, su 
balkonu ir vonios kambariu), vasarnamiai, Connected  tipų numeriai bei 
vasarnamiai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 1015 m), smėlio / akmenuotas 
(rekomenduojama speciali avalynė), yra prieplauka, pontonas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.menavilleresort.com

VIEŠBUČIO VIETA: 52 km iki Hurgados oro uosto, 60 km iki 
Hurgados miesto, 5 km iki Safagos miestelio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 5ių aukštų 
pagrindinis pastatas, 2jų aukštų korpusas bei vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 340 numerių: 192 standartiniai 
numeriai (su galiniu vaizdu arba vaizdu į kalnus, pagrindiniame 
pastate, maks. 2+2 asm., 3136 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
136 vasarnamiai (su vaizdu į sodą arba jūrą, maks. 2+2 
asm., 38 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, 
Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 15 m), smėlio, yra 
prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.shamshotels.com
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Lotus Bay Safaga

Riviera Plaza Abu Soma

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: 2 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus per 
savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras, už papildomą mokestį
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 2 baseinai (1 nešildomas)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranas
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 3
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(pagal atskirą užklausą, už 
papildomą mokestį)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ barai: 5
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos, už papildomą 
mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą 
mokestį

 ♦ konferencijų salės: 2 (iki 70 
ir 200 asm., už papildomą 
mokestį)

 ♦ autobusas iki miesto centro, 
už papildomą mokestį

 ♦ drabužių valymo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė, už 
papildomą mokestį

 ♦ restoranai: 2 (1 už 
papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ skvošas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ aerobika
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens polo 
 ♦ teniso kortas, už papildomą mokestį
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ sauna, už papildomą mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ buriavimas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ jėgos aitvarų sportas, už papildomą 
mokestį

 ♦ „bananas“, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas
 ♦ katamaranas, už papildomą mokestį
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ turkiška pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo futbolas
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą mokestį
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ teniso inventorius 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezonu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Viskas 
įskaičiuota

Luxe 
viskas įskaičiuota

Sa
fa

ga

VIEŠBUČIO VIETA: 57 km iki Hurgados oro uosto, 60 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro 2jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir 2jų bei 3jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriame yra 224 numeriai: 220 Garden / Sea View tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 2428 kv. m) ir Suite tipų 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, yra 
koralų (rekomenduojama speciali avalynė), prieplauka. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lotusbay.com  
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: 56 km iki Hurgados oro uosto, 59 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 3jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 322 numeriai: 226 standartiniai 
ir Sea View tipo numeriai (Garden / Pool/ Back View, maks. 
2+2 asm., 25 kv. m), 31 šeimyniniai numeriai (Garden / 
Sea View, maks. 2+2 asm., 3235 kv. m), 63 Executive 
Suite tipo numeriai (Garden / Sea View, maks. 2+2 asm., 
30 kv. m), Connected ir Royal Suite tipų numeriai. Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.  
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 45 metrų), smėlio, 
yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.  
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.safagapalaceresort.com 

97Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortai

Marsa Alamas
TOLI NUO CIVILIzACIJOS

Kurortas

Tai pats piečiausias Egipto kurortas, vadinamas dar ir pačiu šilčiausiu. 
Tiek vandens, tiek oro temperatūra čia 2 laipsniais aukštesnė nei Hurgadoje.

 Na, o iki jos apie 270 km. Tačiau reikia paminėti, kad kurortą dažnai gairina stiproki vėjai, 
itin sustiprėjantys žiemos metu. Vėjai šiaušia jūros bangas viliodami buriuotojus, 

tačiau niekur nenupūsdami šilto malonaus oro.
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Įdomu
Marsa Alamo apylinkėse randama vario, švino, aukso, smaragdų ir kitų pusbrangių akmenų. 
Netoli dabartinio kurorto buvo pastatytos pirmosios pasaulyje smaragdų kasyklos, tiekusios 
brangakmenius Romos imperijai. Smalsiausieji gali apsilankyti vadinamosiose Kleopatros 
kasyklose Vadi El Gemalo nacionaliniame parke.

Ekskursijos 
iš MARSA ALAMO:

> Luksoras 
> Kairas (lėktuvu)
> Kairas–Aleksandrija (2 d.)
> Asuanas, Abu Simbelis (2 d.)
> Jeruzalė (lėktuvu ir autobusu)
> El Kuseir

> Abu Dabab H
ur

ga
do

s 
re

gi
on

as

Tai įdomu 
Marsa Alamo miestelyje žmonės gyveno jau akmens amžiuje! Tai 
įrodo apylinkėse nuolat aptinkami to laikotarpio piešiniai ant uolų, 
vaizduojantys medžioklės su šunimis ritualus. Kitas Marsa Alamo 
išskirtinumas – pirmosios pasaulyje smaragdų kasyklos, kuriose 
iškasti brangakmeniai keliaudavo tiesiai į Romos imperiją. 
Vadi el Gemal nacionaliniame parke esančios Kleopatros kasyklos ir 
šiandien sutraukia būrius smalsuolių.

Rekomenduojame 
pasinerti
„Elfinstouno“ rifas su pasakiško grožio 
uolomis. Įspūdingas Shaab Sharm rifas. 
Delfinų sala, kurioje galima vienu metu 
paplaukioti su būriu delfinų.

Traukos objektas 
Pagrindinis šio kurorto traukos objektas – 
laukinė gamta (kurorto pakrantėse 
auga ir gana retos Egipte mangrovės) ir 
povandeninis Raudonosios jūros pasaulis. 
Čia galima išvysti delfinus, jūrų velnius, 
jūros kiaules bei kūjagalvius ryklius.

MARSA 
ALAMAS
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Hilton Marsa Alam Nubian Resort

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ mini baras, už papildomą 
mokestį

 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virdulys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas: kas 2 
dienas

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ internetas, už papildomą 
mokestį

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinai: 4 (2 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ restoranai: 3
 ♦ barai: 8
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine         
(šildomi žiemos sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 220 km iki Hurgados oro uosto, 
30 km iki Marsa Alamo oro uosto, 37 km iki El 
Kuseiro kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 1no aukšto pastatas ir 1no, 
2jų aukštų pastatai, kuriuose yra 354 numeriai: 
288 standartiniai numeriai (Garden / Pool /Sea View, 
maks. 3 asm., 37 kv. m), 48 Deluxe tipo numeriai 
(Garden / Sea View, maks. 3 asm., 48 kv. m), Suite 
tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia ir Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 100 m), smėlio, 
yra koralų (rekomenduojama speciali avalynė). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com
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Resta grand Resort 

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ vonia
 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ barai: 4
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ restoranai: 4 (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salė (iki 280 asm., už 
papildomą mokestį)

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ baseinai: 2 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo futbolas 
 ♦ biliardas, už papildomą mokestį
 ♦ gėrimai diskotekoje, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ mini futbolas

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 220 km iki Hurgados oro 
uosto, 5 km iki Marsa Alamo oro uosto, 77 km 
iki El Kuseiro kurorto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro dviejų aukštų pagrindinis pastatas ir 
2jų bei 3jų aukštų pastatai, kuriuose yra 748 
numeriai: 348 standartiniai numeriai (maks. 
3+1 asm., 46 kv. m), 84 Pool View / Superior tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 46 kv. m), 120 Sea 
View / Deluxe tipo numerių (maks. 2+2 asm., 
36 kv. m), 48 šeimyniniai numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 4 asm., 45 kv. m), Junior Suite, Connected tipo 
numeriai ir numeriai, skirti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 120 metrų gylio), 
akmenuotas, koralinis (rekomenduojama speciali 
avalynė), yra pontonas, prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.restaresorts.com
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Oriental Bay Resort Marsa Alam

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose, už 
papildomą mokestį

 ♦ numerių tvarkymas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ seifas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ patalynės keitimas: pagal 
atskirą užklausimą

 ♦ oro kondicionierius: individualus
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ barai: 4
 ♦ drabužių valymo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranai: 3 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ gydytojo iškvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ baseinai: 4 (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, 
už papildomą mokestį

 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ turkiška pirtis, už papildomą 
mokestį

 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ vandens polo 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ diskoteka (gėrimai už papildomą 
mokestį)

 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius, už papildomą 
mokestį

 ♦ stalo futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 308 km iki Hurgados oro uosto, 
45 km iki Marsa Alamo oro uosto, 165 km iki El 
Kuseiro miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro 3jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 192 
numeriai: 72 Superior tipo numeriai (Garden / Pool 
/ Sea Side View, 1 miegamasis su durimis, maks. 
2+2 asm., 57 kv. m), 120 šeimyninių numerių (2 
miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 73 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 100 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų (rekomenduojama speciali 
avalynė), baras. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.orientalresorts.com.eg
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Dreams Beach Resort Marsa Alam

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas: 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ oro kondicionierius: centrinis
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV  (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose, 
už papildomą mokestį

 ♦ telefonas
 ♦ grindys: plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos, už 
papildomą mokestį

 ♦ baseinai: 2 (nešildomi)
 ♦ interneto kavinė, už papildomą 
mokestį

 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla, už papildomą mokestį
 ♦ restoranai: 5 (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ uždaras baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vandens kalnelis (nešildomas)
 ♦ parduotuvės
 ♦ barai: 6
 ♦ konferencijų salės: 3 (iki 50, 120, 500 
asm., už papildomą mokestį)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas, už papildomą 
mokestį

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ mini futbolas
 ♦ masažas, už papildomą mokestį
 ♦ petankė 
 ♦ teniso korto apšvietimas, už 
papildomą mokestį

 ♦ nardymas, už papildomą mokestį
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais, už 
papildomą mokestį

 ♦ stalo futbolas
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sauna, už papildomą mokestį
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sūkurinė vonia, už papildomą 
mokestį

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ jodinėjimas žirgais, už papildomą 
mokestį

 ♦ pirtis, už papildomą mokestį
 ♦ gyva muzika

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė: pagal atskirą užklausimą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 180 km iki Hurgados oro uosto, 
23 km iki Marsa Alamo oro uosto, 37 km iki El 
Kuseiro miestelio centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro 3jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 230 
numerių: 184 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 33 kv. m), šeimyniniai, Suite, Connected tipų 
numeriai. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas 
(rekomenduojama speciali avalynė), yra koralų, 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dreamsresortsegypt.com 
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                                         Pasas ir kiti kelionės dokumentai

Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus dokumentus, 
reikalingus užsienio kelionėms: galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio 
valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis į Egiptą 
privalo turėti su savimi galiojantį pasą.
Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu, tarnybiniu 
pasu ar kelionės dokumentu. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, vizų ir kitų 
dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo 
į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau nei 6 mėnesius, skaičiuojant 
nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies 
migracijos tarnybas.
Visus kelionės dokumentus turite atsiimti prieš išvykdami Jus 
aptarnavusioje kelionių agentūroje. Dokumentus prašome saugoti iki 
grįžimo iš kelionės dienos. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių 
organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste – 
UAB „Tez Tour“ atstovybėje.

Vizos
Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje, viza išduodama 
UAB „Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste prieš išvykstant arba 
TEZ TOUR atstovo atvykimo oro uoste. Turistinė Egipto viza galioja 30 
dienų nuo atvykimo į Egiptą. Į turistų, kurie neįsigijo Egipto turistinės 
vizos vykimui į Šarm El Šeicho kurortą ir neketina buvimo kurorte metu 
vykti už Šarm El Šeicho kurorto ribų, atvykimo oro uoste pasų kontrolės 
metu pasą privalo būti įdėtas spaudas „Sinai Only“, kuris suteikia teisę 
būti Šarm El Šeicho kurorte ne ilgiau nei 15 dienų. Viršijus 15 dienų 
buvimo Šarm El Šeicho kurorte trukmę, išvykstant mokama 153 Egipto 
svarų (apie 22 JAV dolerių (priklausomai nuo valiutos keitimo kurso)) 
dydžio bauda. Atkreipiame dėmesį į tai, kad turistai su spaudu pase 
„Sinai Only“ (neturintys Egipto turistinės vizos) negali vykti už 
Šarm El Šeicho kurorto ribų ir keliauti po Egiptą.
SVARBU ŽINOTI! Asmenys, vykstantys i Egiptą su diplomatiniu 
ar tarnybiniu pasu, vizą privalo gauti artimiausioje Egipto Arabų 
Respublikos Ambasadoje. Viza į diplomatinį ir tarnybinį pasą Vilniaus 
oro uoste neklijuojama, įsigyti vizą nuvykus į šalį galimybės nėra. 
Lietuvos Respublikos piliečiai tai padaryti gali Egipto Arabų Respublikos 
Ambasadoje Danijoje. Informaciją apie vizų išdavimo bei sienų kirtimo 
tvarką vykstant į kitas UAB „Tez Tour“ siūlomas šalis (tiek Lietuvos, tiek ne 
Lietuvos piliečiams), galite sužinoti kelionių agentūrose arba atitinkamos 
šalies diplomatinėse atstovybėse, interneto svetainėse: www.pasienis.lt 
ir www.migracija.lt. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos 
Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies 
ambasadą. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems iš Lietuvos, 
vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Užsienio valstybių, neturinčių bevizio 
režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę 
vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. 
Išsamiau: www.pasienis.lt ir www.migracija.lt. 
UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į 
kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus 
turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.
 
Vaiko išvykimas į užsienį
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, vykstantis 
į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus 
kelionei (bilietus, draudimo polisą). Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį lydinčiu 
asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos pasienio 
kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent vieno iš tėvų 
arba globėjo (rūpintojo sutikimas) ir šio sutikimo kopija. Sutikime parašo 
tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos diplomatinės atstovybės 
ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Vaikui išvykstant su jį 
lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko 
duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos 
piliečio paso (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas. Tuo atveju, kai 
vaiko pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta į užsienio 
valstybę, nepriklausančią Šengeno erdvei, pavarde, Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnams pareikalavus, turi būti pateikiamas vaiko 
gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija).
Vaikų grupėms vykstant į ekskursijas, turistines ar kitas keliones būtinas 
kelionės organizatoriaus parašu ir antspaudu patvirtintas raštas su 
išvykstančių vaikų ir jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. 
Sąraše privalo būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų 
duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos 
piliečio paso (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas, taip pat 

kelionės organizatoriaus duomenys (pavadinimas, adresas, juridinio 
asmens kodas, telefonas, fakso numeris, el. paštas).
Išvykstant vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) sutikimą vaikui laikinai i
švykti į užsienio valstybes gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio parašo 
tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Globėjas 
(rūpintojas), vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas 
asmuo, likus ne mažiau nei 3 dienoms iki išvykimo, privalo raštu 
informuoti savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą (skyrių) apie 
laikiną vaiko išvykimą, nurodant kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią 
vaikas vyksta.
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę 
Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Iki 5 metų vaiką visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, nuo 5 iki 13 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Smulkesnę informaciją galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Skrydis nėštumo metu
Skrydžiams nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų 
nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Dėl taisyklių galiojančių 
aviakompanijų skrydžiams nėštumo periodu daugiau informacijos 
teiraukitės kelionę parduodančio agento.
Nei aviakompanijos, nei UAB „Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės 
dėl motinos ar vaiko sveikatos sutrikimų.
 
Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. 
Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. 
Šis laikotarpis priklauso: nuo kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia 
skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 46 savaitėms iki kelionės. 
Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės 
trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, 
ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.
Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į 
konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 
centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje 
www.ulac.lt/keliautojams.

Draudimas
Prieš vykstant į kelionę, neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis 
išsamiai susipažinti dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, 
kurios draudimą įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam 
įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių 
nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas 
ir pan.) bei jomis apsidrausti.

Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę, būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykstant iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje 
kelioninių agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: 
www.vilniusairport.lt, www.teztour.lt.
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją 
Jums suteiks TEZ TOUR atstovas arba ją galite rasti prie viešbučio 
registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame 
segtuve. Kai kuriais atvejais, (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių 
vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos 
trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos 
vykdymui ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. 
Prašome sekti pakeitimus.
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio, 
kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės 
formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, 
todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose 
vietose. UAB „Tez Tour“ neatsako, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis nuo 12 iki 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg 
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rankinio bagažo. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg 
nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. 
Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas 
negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo 
skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas aviabiliete 
arba kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą 
bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt. Vežantis 
daugiau bagažo nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną 
viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo 
aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt. Rekomenduojama keleiviams vežtis 
tik kelionei būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti: 
dužių daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių 
popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan. Į orlaivio saloną 
draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius 
(tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar 
aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį 
iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal 
krovinių vežimo taisykles.
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro,  
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt. UAB „Tez Tour“ neatsako už 
neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis. Jei kelionės metu 
bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie tai 
pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ TOUR 
atstovą.
 
Sporto inventoriaus gabenimas
Dėmesio!
Egipto viešbučiuose:
 draudžiama naudotis nuosavomis burlentėmis ir jėgos aitvarais (wind 
surfing ir kite surfing įranga) be licenzijos;
 draudžiama laikyti nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus viešbučio 
numeryje;
 nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus galima laikyti tik Surfing centruose 
už papildomą mokestį.
 
Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
• banglentė,
• jėgos aitvaras,
• vandens slidės,
• nardymo įranga,
• dviratis,
• golfo reikmenys,
• meškerė.

Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi 
iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių apie norimų vežtis 
daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi 
būti supakuota specialiuose maišuose kurių svoris neturi viršyti – 
32 kg. Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies 
balionai, jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti.
Viršijus 20 kg bagažo svorį, imamas mokestis už viršsvorį. Nei kelionių 
organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią 
vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių 
su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų 
nuostolių.

Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros 
sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė 
su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne 
didesni kaip 48 cm x 32 cm x 29 cm;
• gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama 
gyvūną išimti iš narvo;
• gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 
katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
• gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
• specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad 
gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus 
nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimo surinkimui. Dėžėje 

privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų 
galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje 
patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be 
suvaržymų judėti konteinerio viduje;
• nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas 
neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių 
institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno 
įleidimu / neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių;
• Vilniaus oro uosto tarnybos, turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;
• gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
• gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigyjama kelionė arba 
aviabilietas;
• UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų 
paaiškinimų.
Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai 
apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikiant gyvūno 
aprašymą bei nurodant keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, 
reiso numerius, išvykimogrįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio. 
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį.
 
Draudimai gyvūno ar augalo (jo dalies ar gaminio iš jo) įvežimui į 
Lietuvą ir ES
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą 
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti: dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės 
rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir 
kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją 
ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, europinių lūšių 
ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar kitų šių 
gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis ar gaminius 
galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės pareigūnui (net 
jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). Leidimo nereikalaujama 
pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne daugiau kaip 
250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų pagaminti 
muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau kaip 3 vienetai 
vienam asmeniui).
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant CITES 
konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, grąžinami į 
šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami.
Lietuvoje CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapiuose: www.am.lt, 
www.cust.lt, www.cites.org.

Oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo 
pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti 
pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo 
atsiimti sugadinti daiktai.
Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo 
pateikiamoje informacijoje.
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. 
Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais 
vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti 
nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas.
 
Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio 
pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, galite rasti Užsienio reikalų 
ministerijos interneto svetainėje, adresu www.urm.lt. Taip pat patariame 
atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto 
svetainėje, adresu www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) 
turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir interneto 
svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti 
pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.
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TEZ TOUR atstovai
Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir 
apgyvendinimas) Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis 

į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB “Tez Tour“ darbuotojas, 
suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB ,,Tez Tour“ 
biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste keleivių terminalo 
trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, 
suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio 
susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau 
informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu 
net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, jog gautumėte 
daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. 
Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto.
Įsigijus kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba 
bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar 
internetinėje svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų 
kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma 
pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.
 
Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR 
siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informaciją 
apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja „TEZ TOUR Egypt“. UAB „Tez Tour“ turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. Siūlome 
turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei 
juos teikiančius subjektus.
 
Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti 
gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.
UAB „Tez Tour” kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno 
viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos 
simboliu * 
(snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas 
oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus 
organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies 
specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. 
Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos 
šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose 
viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodomas 
prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti viešbučio kategorija. Aktualią 
viešbučio kategoriją šalyje rasite interneto puslapyje www.teztour.
lt esančiame viešbučio aprašyme. Prie viešbučio pavadinimo gali būti 
prierašas HV1 (1st class holiday village) ir HV2 (2nd class holiday village). 
Nurodyti prierašai reiškia viešbučio tipą. Šio tipo apgyvendinimas gali turėti 
didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš agentūros, kurioje 
įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų 
internete, nuotraukų, viešbučio interneto puslapio ir t. t. Atkreipiame 
dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
www.teztour.lt esančiuose viešbučių aprašymuose gali būti kitos, nei 
pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto, tipo viešbučių numerių 
nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė gama ir / 
ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje 
„Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis 
žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu 

bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų 
patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų 
paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangus 
aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją 
turinčiuose viešbučiuose.

„Tez Express”
„Tez Express“ – tai „Ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai 
viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, 
kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik kelionių organizatoriaus 
subjektyviu vertinimu žymimas bendriniu pavadinimu TEZ EXPRESS 
2*/3*/4*/5*/HV1/HV2/APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl 
šios priežasties „Tez express“ kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis 
gali būti nekategorizuotas arba turintis kategoriją nuo 1 žvaigždutės iki 
5 žvaigždučių, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai bus iš 
UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

Informacija gali keistis

Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
metu informacija apie viešbučius gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge 
nebeįmanoma. Todėl naujausią ir aktualiausią informaciją apie viešbučius, 
jų kategorijas, teikiamas paslaugas, pramogas bei kitus pasikeitimus Jūs 
galite rasti mūsų interneto svetainėje, adresu www.teztour.lt.

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). 
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius.
Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba 
dvi atskiros viengulės lovos.
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 
kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį 
su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas 
ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai 
nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti: 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir 
vilos. Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių 
numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam 
asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelislova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą 
miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (ų) 
galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog 
kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant, 
jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, 
sofos, sulankstomi foteliai  lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie 
viešbučiai mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali 
būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. 
Šių draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus 
turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų 
taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl 
to neatsako. Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims 
apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti 
turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai 
buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas 
alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.

Svarbi informacija keliaujantiems
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Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo sąlygas 
galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.teztour.lt. 
Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei apmokėjimo sąlygas taip 
pat teiraukitės kelionių agentūrose.
 
Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir 
atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite nuo 1012 val. Tokia tvarka galioja 
nepriklausomai nuo to, kad Jūsų atvykimo į viešbutį laikas yra ankstesnis 
nei laikotarpis nuo 14 iki 18 val., o išvykimo iš jo vėlesnis nei nuo 10 iki 12 
val. Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už 
tai įprastai turistui savarankiškai reikia sumokėti viešbučio administracijos 
nustatytą papildomą mokestį.
 
Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room only) – be maitinimo.
BB (Bed&Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai.
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai – už papildomą mokestį.
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra 
gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai 
vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės 
metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. 
Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai  alus, vynas, 
vanduo).
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 
22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, 
nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose 
kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive), ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All 
Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive).
Kataloge šios sistemos pavadintos AI luxe (viskas įskaičiuota luxe). 
Paprastai AI luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei 
teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie 
sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gauna kai kuriuos, viešbučio 
administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius 
gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.
Pastaba: kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, 
pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio 
teikiamo AI paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio 
administraciją.
Pagal sistemas AI, UAI ir AI luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais skirtais 
vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį 
vyno ar pan. – reikia sumokėti papildomai. Įprastai pusryčiai, pietūs ir 
vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo 
principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.
Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai 
svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus. Paprastai 
stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu 
metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia 
nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek 
suvalgoma. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai 
sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz. maistas gali būti dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali 
būti įskaičiuotas į kainą (pvz.: viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) 
arba už papildomą mokestį.
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio 
administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate 
vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių 
paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis 
tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka –viešbučio 
administracijos nuožiūra.
 

Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų progomis, viešbučiai 
įprastai ruošia šventines vakarienes, kurių metu 
gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už 
šias vakarienes, paprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato 
viešbučio administracija. Kainas, UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose 
kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų 
lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos 
pagal pageidavimą. 
 
Maitinimas lėktuve
Skrydžių į Egiptą metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Kainoraštį galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt. Tačiau, Jūsų 
patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio užsakymo 
meniu. Pasirinktus komplektus, Jūsų kelionių agentas gali užsakyti jau 
rezervuodamas kelionę.
 
Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
sezono pradžioje (spaliolapkričio mėn.) bei pabaigoje (kovogegužės mėn.) 
viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, pvz.: 
gali neveikti atviri baseinai ar nebūti papildomai pašildomo vandens, 
neveikti kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens kalneliai, 
gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai renginiai po 
atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei laiką nustato 
viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių administracija 
pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas sezono pradžios / 
pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų apimtį.

Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu 
bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. 
Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti 
Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir „TEZ TOUR“ atstovą. Jeigu 
kreipsitės į viešbučio registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite 
tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos 
draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą 
gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto 
blanko.

Seifas
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus rekomenduotina laikyti seife, nes įprastai viešbučio administracija 
neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba 
už papildomą mokestį.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis 
vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai 
kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami 
kaip šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro 
paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai jie gali veikti tik tam tikromis 
valandomis arba gali būti įjungiami kelis kartus per parą. Žmonėms, kurie 
sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir nepakakti.
Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas kambaryje gali 
reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš kambario, kondicionieriai 
dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos 
nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių 
priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo 
sezono pradžią, ir pabaigą.
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Elektros srovė
Įprastai viešbučiuose būna 220 V elektros įtampa, 
tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai 
nurodoma instrukcijose vonioje.

 
Vanduo
Nerekomenduojama gerti vandens iš vandentiekio (tai gali būti 
pavojinga). Geriamą vandenį galite nusipirkti bet kurioje parduotuvėje 
ar viešbutyje. Valyti dantis bei plauti vaisius taip pat rekomenduojama 
parduotuvėje ar viešbutyje pirktu vandeniu. Nepatariama pirkti pilstomų 
gaiviųjų gėrimų bei gėrimų iš gatvės prekeivių.
 
Atstumas iki jūros
Paprastai atstumas iki paplūdimio nusakomas metrais. Atstumas 
skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio teritorijos taško iki jūros (gali 
būti, kad pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo 
kito – 500 metrų ir daugiau). Dėl infrastruktūros vystymo bei statybų 
kurortuose, gali keistis atstumai iki paplūdimio, miesto centro, oro uosto 
ar kitų objektų.

Ant jūros kranto
Viešbučio, esančio ant jūros kranto, teritorija dažniausiai yra neatskirta 
nuo paplūdimio, bet pažymėtina, kad galimi atvejai, kai tarp viešbučio 
teritorijos ir paplūdimio yra promenada. Galimi atvejai, kai viešbutis 
įsikūręs ant jūros kranto, tačiau dalis teritorijos arba kai kurie korpusai yra 
per kelią nuo paplūdimio arba pirmoje linijoje. Taip pat viešbučiai esantys 
ant jūros kranto nebūtinai turės ir paplūdimį šalia viešbučio, kadangi 
galimi atvejai, kai viešbutis įkurtas ant uolos, ant jūros kranto, tačiau prie 
kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės 
atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Pirma linija (nuo paplūdimio)
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, 
bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, 
tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant 
jūros kranto. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.

Antra linija (nuo paplūdimio)
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo paplūdimio 
gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo privalumais viešbučiai 
nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems viešbučiams. Daugelis 
aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių pirmoje linijoje, turi savo 
„filialą“ antrojoje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, atostogaujantys 
antroje linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais gali naudotis visa 
pirmojoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus 
klausimus Jums padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.
 
Miesto / privatus paplūdimys
Paplūdimys – patogus ilsėtis, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar 
kriauklelių) ruožas aukščiau atbrado nuolaidžiame jūros, ežero ar upės 
krante (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius). Kokio 
tipo paplūdimys yra prie viešbučio, nurodoma konkretaus viešbučio 
aprašyme. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad jūros dugnas gali būti 
akmenuotas, todėl rekomenduojame turėti specialią avalynę, skirtą 
maudymuisi.
Taip pat skiriami miesto ir privatūs paplūdimiai. Miesto paplūdimiu gali 
naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose šalyse 
(pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra 
miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau už 
gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. 
Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada paplūdimio 
paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje kainą. 
Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko ir prižiūri 
ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei kelionės 
organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių viešųjų 
paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir, 
savo nuožiūra, įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.

Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų 
klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę 
pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas 
nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų 
klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių viešbučiai juos gali 

organizuoti tik aukšto žiemos sezono metu. Kartais už vaikų klubą tenka 
mokėti papildomai. Įprastas į klubą priimamų vaikų amžius – nuo 4 iki 
12 metų, tačiau kai kurie viešbučiai nustato kitokias amžiaus grupes: 
nuo 4 iki 10 metų arba nuo 6 iki12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus 
skirsto į dvi arba tris amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6, nuo 7 iki 
10 ir nuo 11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios 
kiekvienai amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų 
aiškesnės programos. Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie 
greitai pavargsta. Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės 
paslaugas. Auklės paslaugos užsakomos pagal atskirą pageidavimą už 
papildomą mokestį.
Personalas dirbantis vaikų klubuose ir auklės dažniausiai kalba rusų, 
anglų arba vokiečių kalbomis.
 
Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių 
gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje, viešbučio 
administracija neatsako. Todėl, norintiems ramaus poilsio, renkantis 
viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip 
pat, siekiant Jūsų poreikių tinkamo užtikrinimo, siūlome tiksliai savo 
pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams 
prieš renkantis kelionę.
Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga 
priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio 
administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių 
statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų  nei kelionės organizatorius, 
nei viešbučio administracija neatsako.
 
Baseinas
Viešbučiuose būna įrengti atviri ir/arba uždari baseinai. Baseinuose 
leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio nustatytomis 
valandomis. Uždarų / atvirų baseinų šildymo tvarka ir laikas, atsižvelgiant 
į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai.
 
Pretenzijos
Kelionės metu, kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi 
būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu 
atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas 
kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo 
kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus 
ir / ar įrodinėjimo priemones pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB 
„Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija 
pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio 
asmens/ų kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta 
ir nuskanuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu 
atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, 
kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka.

Palikti / rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / rastų daiktų 
sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti 
turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.

„Room service“ (aptarnavimas numeriuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su prekių bei paslaugų, kurias 
galima užsisakyti į kambarį, kainomis. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas 
sumuštinis su gėrimu ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą 
Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, 
kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu 
ir išreikšti savo pageidavimus. Nepamirškite, kad visos numeriuose 
teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų brangesnės, be to, pagal 
konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose 
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viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti 
iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos 
teikiamos visą parą.
 
Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (double room / twin room) – dvivietis numeris su viena 
dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (double room with extra bed) – dvivietis numeris, su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova. 
Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3jam 
asmeniui taikoma žemesnė kaina, nei vienam asmeniui DBL numeryje.
TRPL (triple room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova.
SGL (single room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SGL+CHD (single room and 1 child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (double room and 1 child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris 
su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai, dėl vietos 
stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi 
viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiais. 
Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma 
papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelislova ar kitos 
miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD (double room and 2 children) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su 
viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma 
lova. Dažniausiai, dėl vietos stokos, tokio apgyvendinimo tipo numeriuose 
būna 2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas 
iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiais.
 
Numerių kategorijos
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje 
lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar 
kambariai yra atskirti – durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė 
be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei 
standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi 
zonas – į miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei 
internetas.
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai 
čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. 
Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir 
kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai 
įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, 
jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, 
pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius 
neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 
50 procentų brangiau nei standartinis numeris.
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia 
kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė 
vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris kainuoja beveik dvigubai 
brangiau nei standartinis numeris.
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamai vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia –išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai 
neapsistoja. Šalia, dažniausiai, būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame 
numeryje, dažniausiai, teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei 
standartiniame.
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele 
svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali 
būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5 
žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai 

gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir 
asmeninio liokajaus paslaugomis.
Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama 
vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus 
brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo 
gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno 
iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle ir 
vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. 
Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo 
viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas – miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indai ir stalo įrankiai.
R.O.H. (Run of the House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
 
Vaizdas pro langą
Sea View – numeris su vaizdu į jūrą. Vaizdas gali būti tiesioginis arba 
šoninis (dalinis), kai viešbutis stovi šonu į jūrą ir jūra matoma tik išėjus 
į balkoną ar žvilgtelėjus šonu pro langą. Už numerį su vaizdu į jūrą 
paprastai imama priemoka.
Sea Side View – numeris su vaizdu į jūros pusę. Dažnai tokiuose 
numeriuose tiesioginio vaizdo į jūrą nėra, jį gali užstoti pastatai ar 
augmenija.
Garden View – numeris su vaizdu į sodą arba vidinę viešbučio teritoriją, 
kurioje žaliuoja įvairūs augalai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kartais 
viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į priešingą nuo 
jūros pusę, o pro langus gali matytis tiesiog viešbučio teritorija, kurioje 
nebūtinai bus žaliuojantys sodai. Kainuoja pigiau nei numeris su vaizdu į 
jūrą.
Mountain view – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, 
kad kartais viešbučio administracija taip įvardina numerius su vaizdu į 
priešingą nuo jūros pusę, o pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai. 
Kainuoja pigiau nei kambarys su vaizdu į jūrą ir, dažniausiai, pigiau nei su 
vaizdu į sodą.
Pool View – numeris su vaizdu į baseiną. Itin retai išskiriamas į atskirą rūšį.
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba galinį kiemą.
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.
 
Naudinga žinoti

„TEZ TOUR Egiptas“ biurai:
 
Hurgados biuras
Tez Tour Building, 7k/1 Magawish, Touristic Village Road, Hurghada, Red 
Sea, Egypt; PO BOX 643
Tel.: +2 069 362 0999
Email:  icc@sharm.teztour.com

Šarm El Šeicho biuras
Sunny Lakes Malls  El Salam Road  Sharm El Sheikh  South Sinai, 
Egypt PO: (46619)
Tel.: +2 069 362 0999
Email:  icc@sharm.teztour.com

LR ambasada Egipte 
23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, 
Zamalek, Cairo
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Tel.: +20 2 2736 6461 
Email: amb.eg@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali keistis, todėl naujausią informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.
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Sutartis
1. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1.1. Kelionių organizatorius įsipareigoja:
1.1.1. Organizuoti turistui (ams) turistinę kelionę pagal programą, nurodytą kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje. Jeigu kataloge 

ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje nurodytos kelionės programoje buvo padaryti pakeitimai iki šios sutarties pasirašymo, įsipareigoja organizuoti turistinę kelionę 
pagal pakeistą programą. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas 
iš kitų užsienio valstybių) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t.y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako 
už turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie kelionės maršrutą (išvykimo, grįžimo 
vietas, datas bei lankomas vietas ir šalis, nurodant datas, kada į jas atvykstama ir išvykstama) ir jo pakeitimus, kelionėje teikiamas paslaugas, numatytas kataloge ar 
kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo tipą, ob
jekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu 
išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių).
1.1.4. Pateikti rašytinę informaciją apie valiutų keitimo sąlygas ir tvarką, vizų gavimo tvarką, laiką, per kurį gaunamos vizos, valstybių sienų perėjimo tvarką, lankomų 
vietovių epidemiologinę būklę, imunoprofilaktikos reikalavimus, kuriuos reikia įvykdyti vykstant į kelionę, vakcinaciją, informaciją apie sveikatos draudimo įforminimo 
tvarką ir neprivalomas draudimo sutartis, pagal kurias atlyginamos turisto išlaidos dėl organizuotos turistinės kelionės atšaukimo arba pagalbos išlaidos, turistinių 
paslaugų teikimo sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas. Sutarties įforminimo tvarką bei sąlygas, visą kelionės kainą, kainos dalį, kuri turi būti sumokėta iš anksto, 
likusios sumos mokėjimo grafiką. Pastaroji informacija arba nuorodos į oficialius internetinius tinklapius, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus 
internetiniame puslapyje www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš 
kitų užsienio valstybių).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo 
tipą, kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, 
kiekį ir kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę, rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą trans
porto priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių agentūrų, į kurias turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių agentų ar agentūrų nėra, turistui nurodyti telefono numerį, 
kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar 
globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Informuoti juos apie šalį į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto(ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)  kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskel
biamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.2. Turistas(ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės 
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurody
tas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias 
Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.) Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį 
apmoka atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius 
turi teisę žalą išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurody
tas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo pareiškimo momento.
Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis atsako (t.y. kai aplinkybės, kurios yra pagrindas atsisakyti sutarties, atsirado dėl paties turisto kaltės (dėl jo 
tyčinių veiksmų ar neatsargumo)), jis turi atlyginti kelionių organizatoriui nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo. Nuostolių dydis šiuo atveju negali viršyti maksi
malios vienos kelionės kainos. Sutarties atsisakymo kaina priklauso nuo likusio laiko iki kelionės pradžios:
 

 
Turistui atsisakius vykti į kelionę, kai dėl kelionės finansavimo jis yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) sutartį, jis privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius, kurie nustatyti aukščiau nurodytoje lentelėje, neviršijant maksimalios vienos kelionės kainos, o už vartojimo kredito sutarties nutraukimą turistas privalo 
atsiskaityti su vartojimo kredito davėju Vartojimo kredito įstatyme numatyta tvarka.
Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.2. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias jis neatsako, negali jų kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti (pvz. Dėl 
sveikatos būklės, mirties ir pan.) kelionių organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti patirtus tiesioginius nuostolius, padarytus dėl tokio atsisakymo, išskyrus atvejus, 
kai sutarties atsisakoma dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Turistas privalo kuo skubiau po aplinkybių atsiradimo informuoti kelionių organizatorių apie susiklosčiusią 
situaciją ir kelionės atsisakymą. Turistas turi pateikti rašytinių dokumentų, įrodančių kelionės atsisakymo priežastį, kopijas. Tuo atveju, jei sutarties atsisakymo pagrin
das – turisto liga, asmenys, draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu kelionių organizatoriui turi pateikti nedarbingumo pažymėjimo kopiją. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių 
nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo 
patirtų nuostolių pagrindimą. 
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su tu
ristu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, 
alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių or
ganizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 
Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai, nutraukus sutartį, kelionių organizatoriui, kelionių agentūrai ar kelionių agentui atsiranda pareiga grąžinti turistui visus ar dalį už 
organizuotą turistinę kelionę sumokėtų pinigų, pinigai turi būti grąžinti į turisto nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo.
 
3. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS
3.1. Kelionių organizatorius dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą, gali pakeisti atitinkamas sutarties sąlygas. Turistas turi teisę atsisakyti 
keisti sutartį.
3.2. Kelionių organizatorius turi teisę, likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 20 dienų, padidinti kelionės kainą dėl to, kad pasikeičia vežimo išlaidos, įskaitant išlaidas 
degalams, privalomiems mokesčiams ar atitinkamų valiutų keitimui. Kelionių organizatorius nurodo, kodėl padidėjo kaina ir kaip buvo apskaičiuotas kainos padidėjimas. 
Turistas, padidėjus kelionės kainai, turi teisę atsisakyti kainos didinimo.
3.3. Jeigu turistas atsisako keisti sutarties sąlygas 3.1, 3.2 punktų atvejais, kelionių organizatorius įgyja teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju turistas turi teisę reikalauti 
gražinti už kelionę sumokėtus pinigus arba, jei kelionė iš dalies jau įvyko, kompensuoti proporcingą jų dalį. Jei kelionių organizatorius atsisako sutarties, tais atvejais, kai 
turistas atsisako keisti sutarties sąlygas dėl 3.1 punkte nurodytų aplinkybių, taikomas 2.3 punktas. 
 
4. SUTARTIES ŠALIŲ PASIKEITIMAS
4.1. Bet kuris šios sutarties Turistas turi teisę perleisti savo teisę į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas.
4.2. Tais atvejais, kai toks perleidimas prieštarauja asmens, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, taisyklėms (t.y. jei per laiką, likusį iki kelionės pradžios jau 
neleidžiama užsakyti vietos transporto priemonėje, viešbutyje ir (ar) gauti vizos naujo asmens vardu), turistui turi būti pateiktos šios taisyklės.
4.3. Toks perleidimas turi būti įformintas sutartimi, atitinkančia Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 742262) (toliau – Civilinis kodeksas) reikalavimus, su trečiuoju (kelionę 
perimančiu) asmeniu, o kelionę perimantis asmuo, sudaręs sutartį, ar turistas, perleidęs kelionę, apie tai raštu privalo pranešti kelionių organizatoriui ir perduoti 
informaciją bei dokumentus, reikalingus sklandžiai įvykdyti šią sutartį kelionę perėmusio asmens atžvilgiu. Teisę į kelionę perleidžiantis turistas ir trečiasis (kelionę perim
antis) asmuo, perėmęs kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir 
sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos 
sudaro 100 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama 
likus iki kelionės pradžios mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 200 litų asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Turistui pareikalavus, kelionių 
organizatorius privalo pateikti dėl sutarties šalių pasikeitimo turėtų papildomų išlaidų paskaičiavimą. Jeigu kelionės perleidimas yra neįmanomas dėl 4.2 punkte minėtų 
ar kitų priežasčių, turistas turi teisę nutraukti sutartį, sumokėdamas 2.1.1. punkte nurodytą nutraukimo mokestį.
 
5. ATSAKOMYBĖ UŽ NETINKAMĄ SUTARTIES VYKDYMĄ
5.1. Jeigu sutartis nėra vykdoma pagal turisto protingus lūkesčius, kurių pagal sutarties sąlygas ir teikiamų paslaugų pobūdį turistas galėjo turėti, kelionių organizatorius 
privalo atlyginti turistui nuostolius. Kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, neatsako už netinkamą sutarties vykdymą, jeigu:
5.1.1. dėl netinkamo sutarties vykdymo kaltas turistas (1.2.1, 1.2.2 punktų sąlygų nevykdymas ir kt. priežastys); 
5.1.2. už netinkamą sutarties vykdymą, kurio kelionių organizatorius nenumatė ir negalėjo numatyti, atsako tretysis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi.
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagal
bos ir paramos teikimu turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (ams) 
tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organi
zatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už 
nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Vežimui oru atitinkamai taikomos Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 
12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d. 
pakeitimą, Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo, pasirašytos 1999 m. gegužės 28 d. Monrealyje nuostatos, apribojančios Vežėjo 
atsakomybę EC 899 / 2002 reglamentas, papildantis Europos Tarybos reglamentą EC 2027 / 97 dėl Vežėjo atsakomybės aviacinių įvykių atveju. Šie teisės aktai nustato 
ir daugelyje atveju apriboja vežėjo atsakomybę asmens mirties arba sužeidimo atveju, taip pat praradus, sugadinus ar pavėlavus atvežti bagažą.
 
6. BENDROSIOS SĄLYGOS
6.1. Turisto teises gina Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 941833; 2007, Nr. 12488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas (Žin., 
1998, Nr. 32852; 2011, Nr. 854138) bei kiti teisės aktai ir ši sutartis.
6.2. Kelionės metu atsiradusias pretenzijas dėl šios sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo, turistas turi nedelsdamas pareikšti žodžiu kelionių organizatoriaus 
vietiniam atstovui arba kelionės vadovui, o jei šių nėra,  kelionių organizatoriui. Pretenzijos dėl nesprendžiamų ar netinkamai sprendžiamų problemų turi būti pareikštos 
raštu. Nepavykus pretenzijų išspręsti kelionės metu, turistas pretenzijas kelionių organizatoriui gali pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos; kelionių 
organizatorius privalo turistui raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. Ginčai dėl netinkamo vykdymo ar nevykdymo sprendžiami 
derybų keliu, o nepavykus susitarti,  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčus dėl sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo, sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų 
prievolių nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 
Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepa
tvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą sudary
damas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą, iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti 
kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 p. nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). 
Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašant šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa 
su kelione susijusi informacija: informacija apie apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, 
laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavi
mus, informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar 
agentūros atstovą, jo telefoną ir kitus kontaktinius duomenis bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus internetinį puslapį www.teztour.lt ir www.teztour.ee (jeigu išvykimas iš Talino) / www.teztour.lv (jeigu išvykimas iš 
Rygos) / www.teztour.com (jeigu išvykimas iš kitų užsienio valstybių). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos 
nuostatas bei informavo kitus turistus naudos gavėjus, kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti 
visas sutarties sąlygas.
 
Sutarties priedai: katalogas, programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 

111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Nardytojų meka –
DAHABAS

Nesibaigianti vasara –
HURGADA

Tūkstančio minaretų
miestas – KAIRAS
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Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė viešbučiai iki 2014 

metų gegužės 1 dienos. Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 

įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje www.teztour.lt




