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TEZ TOUR – 
kelionių organizatorius, 
kuriuo pasitiki milijonai

Mieli keliautojai,

sveiki atsivertę mūsų naująjį, Jūsų jau pamėgtos atostogų 
krypties – Egipto – katalogą!

Ach, tas saldus žodis „atostogos“... Kiekvienąkart žadantis 
naujų įspūdžių ir nuotykių. Kad poilsis būtų tobulas, 
savo atostogų planavimo rūpesčius patikėkite mums, 
pasidalinkite svajonėmis, kad turėtumėme akstiną tobulėti 
ir tapti pačiais geriausiais Jūsų atostogų partneriais. Kaip 
ir kasmet mes Jus norime vėl pakviesti kartu su mumis 
keliauti į amžinos vasaros šalį Egiptą. Šiltą jūrą ir saulę 
garantuojame! Kaip ir dėmesį bei rūpestį viso Jūsų poilsio 
ir ekskursijų metu. 

Jau tapo įprasta, kad į Egiptą dažniausiai išsiruošiate 
atvėsus orams – vėlyvą rudenį ir žiemą, tačiau norime 
Jums priminti, kad kelinti metai iš eilės poilsiautojus 
vežame į Hurgados kurortus ir vasaros metu. Vasarą ten 
tikrai neperkaršta, o sauso oro dėka aukšta temperatūra 
maloni ir lengviau pakeliama nei drėgno ir karšto klimato 
šalyse. Tad planuodami vasaros atostogas nepamirškite ir 
Egipto krypties.

Laukiame Jūsų Egipte! Atvykite nusiteikę šaunioms 
atostogoms, o mes pasistengsime, kad jos būtų pačios 
geriausios.

Šiltų ir įspūdingų Jums atostogų linki TEZ 
TOUR atstovybė Egipte.

Mums labai svarbu, kad kelionėse po šią nuostabią šalį 
jaustumėtės saugiai ir patogiai. Tad nuolat investuojame į 
transporto priemonių parko modernizavimą. Į ekskursijas 
Jus vešime naujutėlaičiais, patogiai įrengtais „Mercedes“ 
autobusais ir „Volkswagen“ mikroautobusais, kuriuose 
Jūsų patogumui veikia bevielis interneto ryšys. Be to, 
TEZ TOUR transporto priemonės paženklintos specialiais 
naktį šviečiančiais ženklais, todėl Jums bus patogiau rasti 
automobilį vakarinių bei naktinių ekskursijų metu.

TEZ TOUR – tarptautinis kelionių organizatorius, savo 
veiklą pradėjęs 1994 m. ir vienijantis net 29 tarptautines 
kompanijas. TEZ TOUR įmonių tinklas patenka į pagrindinių 
Europos kelionių organizatorių, tokių kaip TUI, „Thomas Cook“ 
bei „Thompson“, penketuką ir didžiuojasi daugiau kaip per 15 
sėkmingos veiklos metų sukaupta patirtimi. Mūsų lėktuvai kyla 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, 
Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, Armėnijos bei Moldovos. 
TEZ TOUR – aukščiausius pasaulinius standartus atitinkantis 
prekės ženklas. Kompanija nuolat investuoja į nuolatinį 
progresą bei tobulėjimą, pagrįstą turizmo technologijų 
modernizavimu, viešbučių tinklo plėtra, turizmo procesų 
standartizavimu ir tobulinimu kiekvienoje šalyje, kur įsikūrusios 
TEZ TOUR įmonės.

Apgyvendinimo paslaugas šalyse, į kurias ruošiatės keliau-
ti savarankiškai. Apgyvendinimą bei nuvežimą iš oro uosto į 
viešbutį ir atgal galime pasiūlyti Graikijos Rodo saloje, Ispa-
nijoje (Kosta del Solis, Kosta del Solis-Marbela, Kosta Dora-
da, Kosta Brava ir Maresmė), Kanarų salose (Tenerifė-Costa 

Galite nuvykti į labiausiai pamėgtus ir populiariausius 
Turkijos (Antalija, Alanija, Belekas, Kemeras, Sidė, 
Marmaris, Fetija, Kušadasis, Bodrumas, Didimas), 
Egipto (Hurgada, El Guna, Makadi Bei, Soma Bei, Safaga, 
Marsa Alam, Šarm El Šeichas, Dahabas, Taba), Ispanijos 
(Kosta Brava, Kosta Dorada, Kosta de Barselona-
Maresmė), Italijos, Kroatijos, Juodkalnijos, Kanarų salų 
(Tenerifė-Kosta Adeje, Tenerifė-Gija de Isora), Balearų 
salų (Maljorka), Graikijos (Kretos sala: Lasitis,Chanija, 
Heraklionas, Retimnas), Tailando (Bankokas, Puketas, 
Pataja) kurortus. Žiemos sezono metu taip pat 
kviečiame keliauti į Austriją (kurortai: Bad Gaštainas, 
Bad Hofgaštainas, Cel am Zė, Hinterglemas, Kaprunas, 
Zalbachas, Kicbiuelis, Mairhofenas), kuri vilioja puikiomis 
kalnų slidinėjimo trasomis bei kokybiškomis SPA centrų 
paslaugomis.

Po Egiptą su TEZ TOUR keliaukite drąsiai

Kas yra TEZ TOUR

TEZ TOUR Jums pasiūlys

Su TEZ TOUR iš Lietuvos

TEZ TOUR įmonių tinklas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt2



Adechė), Tailande (Bankokas, Pataja, Puketas), Austrijoje, 
šri Lankoje, Kuboje, Andoroje, Jungtiniuose Arabų Emira-
tuose, Meksikoje, Brazilijoje ir Dominikos Respublikoje.

Jus sutinkančias atstovybes mes turime kiekvienoje 
pasitinkančioje šalyje. Jos rūpinasi keleivių poilsio kokybe 
atvykus į šalį, o kelionių rezervacijos tarnyba koordinuoja 
sklandžius viešbučių kambarių užsakymus, ekskursijų 
rezervavimo bei kitas papildomai užsakomas paslaugas. 
Tad Jūsų poilsiu galime rūpintis visos kelionės metu.

Mes kruopščiai atrenkame tiek ekonominės klasės, tiek 
prabangius viešbučius ir visada stengiamės pasiūlyti 
aukštą kokybę už priimtiną kainą. 
TEZ TOUR  valdo gerai pasaulyje žinomo prekės ženklo 
„Amara World“ viešbučių tinklą. Taip pat bendradarbiauja 
su lyderiaujančiais pasauliniais viešbučių tinklais, tokiais 
kaip „Mariott“, „Sheraton“, „Le Meridien“, „Sol Melia“, 
„Princess“, „Hilton“, „Kempinski“ ir kt.

Turkijos, Egipto, Tailando, Dominikos Respublikos, Šri 
Lankos, Kubos, Maldyvų, Ispanijos, Austrijos, Italijos, 
Kroatijos, Bulgarijos, Juodkalnijos, Andoros, JAE, 
Meksikos, Brazilijos, ir Graikijos kurortai.

Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Ukrainos, Baltarusijos, Kazachstano, 
Armėnijos, Moldovos.

Jūsų patogumui – galimybė keliones išsirinkti ir įsigyti 
internetu. Kompiuterinė sistema leidžia mums būti arčiau Jūsų, 
greičiau reaguoti į Jūsų poreikius. Tai ne tik siekis tobulinti ir 
pritaikyti naujausias informacinių technologijų priemones bei 
skatinti turizmo plėtrą, bet ir sukurti kuo daugiau patogumo. 
Kviečiame apsilankyti TEZ TOUR tinklalapyje www.teztour.lt ir 
sužinoti daugiau apie siūlomas keliones, viešbučius bei poilsio 
galimybes įvairių šalių kurortuose. 

Kiekvienoje šalyje Jus pasitiks TEZ TOUR

TEZ TOUR partneriai – 
lyderiaujantys viešbučiai

Poilsiautojus pasitinka:

TEZ TOUR lėktuvai kyla iš:

TEZ TOUR kelionė internetu
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1

7 objektai, be kurių neįsivaizduojamas 
Egiptas. Vieni įsitvirtinę sąmonėje 
kaip šalies vizitinė kortelė, kiti kuk-
liai besislepiantys garsiųjų top vietų 
šešėlyje – tačiau visi be išimties verti 
jūsų, smalsūs keliautojai, dėmesio.

PIRAMIDĖS 
Net neabejojame, kad jų 
vaizdas Jums matytas 
daugybę kartų – knygose, 

atvirutėse, draugų atostogų foto-
grafijose, reklamose. O ar matėte 
jas gyvai, patys savo akimis, ar 
regėjote tą vieną iš septynių pasau-
lio stebuklų? Pasimatymas su tri-
mis garsiosiomis Gizos piramidėmis 
greta senosios sostinės Kairo, tai 
pasimatymas su paslaptimis, le-
gendomis ir mistika apipintu faraonų 
laikų Egiptu. Dar ir šiandien sunku 
patikėti, kad tai žmogaus proto ir jėgų 
kūrinys. Jos praskleidžia tolimos is-
torijos uždangą, kad papasakotų apie 
faraonus, tokius galingus ir turtin-
gus, kad per savo gyvenimą sugebėjo 
pasistatyti sau stulbinančio dydžio 
kapavietes. Smalsu įkišti nosį į kurios 
nors vidų? Prašau – nerkime į faraono 
Mikerino žmonos ramybę saugančios 
piramidės rūsius! Čia supranti, kad 
visi, kurie sakė, kad piramidės – nieko 
įspūdingo – klydo. Niekas nesukelia 
tokio amžinybės pojūčio, kaip šių trijų 
kapaviečių didybė. 

RAUDONOSIOS 
JŪROS LOBIAI 

Raudonoji jūra – 
šiauriausias Pa-
saulinio vandenyno 
vandens telkinys, 
kuriame auga kora-
lai. Jie išilgai kranto 
linijos driekiasi net 

apie 2000 km. Pasinėrus į nepa-
prastai skaidrų Raudonosios jūros 
vandenį neįmanoma nepastebėti 
raudonųjų gorgonijų, kurių pilna vi-
sur, kaip ir draugiškai pasisveikinti 
priplaukiančių raguočių itin spal-
vingais kūnais. Čia galima išvysti ir 
barakudų, vangiai stebinčių aplinką, 
karts nuo karto išnyrančių rifinių 
ryklių, iš uolų plyšių išlendančių 
milžiniškų murenų, aštuonkojų. 
Užburiančiu spalvingu pasauliu 
galima grožėtis ir prie pat viešbučio, 
tačiau pačios įspūdingiausios vie-
tos išsibarsčiusios Ras Mohamed na-
cionaliniame parke. Net 20 šio parko 
nardymo vietų vertinamos kaip vie-
nos įspūdingiausių ne tik Raudonojoje 
jūroje, bet ir Pasauli niame van denyne. 
Ten esančius Yolanda bei Shark rifus 
nardytojai įvardija kaip pačius nuo-
stabiausius. O visai netoli Hurgados 
esanti Abu Rimata vieta praminta 
„akvariumu“ dėl čia milžiniškais 
būriais plaukiojančių žuvų. Abu Nuhas 
rifas be įvairiaspalvių žuvų pasiūlys 
pažintį su nuskendusiais laivais. 
Neriam!?

KRUIZAS 
NILU
Nenorite vien drybsoti 
paplūdimyje ir mirkti 
jūroje? Leiskitės į kruizą 

Nilu! Nėra geresnio būdo per savaitę 
pamatyti visą Egiptą. Na, gal ir ne 
visiškai visą, bet bent jau pačius svar-
biausius senojo Egipto paminklus – 
Abu Simbelio, Kom Ombo, Luksoro ir 
Karnako šventyklas, Tėbų nekropolį, 
Karalių slėnį. 220 kilometrų viena 
ilgiausių pasaulio ir pačia svarbiausia 
Egipto upe, apie kurią koncentruoja-
si visas šalies gyvenimas, įsimins 
visam gyvenimui. Aktyvi pažintinė 
programa puikiai suderinta su tingi-
niavimu denyje. Įsitaisai ant gulto 
ir mėgaujiesi pro šalį plaukiančiais 
vaizdais: drėkinimo kanalai, vešlūs 
palmių miškeliai, banguojančios ga-
nyklos, moliniai kaimeliai, smiltainio 
uolos, dykumos smėlynai, kasdienis 
Nilo pakrančių gyvenimas – tikra-
sis neturistinis Egiptas. O krokodilų 
ar bus? Nile jų nepamatysite, bet 
įspūdingų jų iškamšų tikrai bus 
vienintelėje Kom Ombo šventykloje, 
pastatytoje dviems dievams: Horui – 
Egipto dievui - globėjui ir Sobekui – 
die vui krokodilo galva.

TOP 10

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt4
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TURGUS
Jau vien pasivaikščiojimas po 

rytietišką turgų maloniai kutena 
skonio, uoslės, regos ir klausos re-
ceptorius. Bet pirkimo procesas gali 
tapti vienu įdomiausiu Jūsų atostogų 
Egipte nuotykiu. Tad nepraleiskite 
progos pasižvalgyti ir pasiderėti 
tikra me turguje, kuris prasideda ten, 
kur baigiasi turgus turistams. Turgų 
rasite bet kuriame Egipto mieste 
ar kaime, bet didžiausias ir seniau-
sias turgus Khan al-Khalili yra Kaire. 
Prieš traukiant į jį apsipirkti būtina 
nusiteikti chaosui, triukšmui ir at-
kaklioms deryboms. Jei žiūrėsite į tai 
kaip į žaidimą ir laikysitės taisyklių – 
patirsite azartišką malonumą. Tad 
dairykitės, bet aiškiai neparodykite, 
kad ruošiatės pirkti, nuspręskite, kiek 
galite mokėti ir tada pradėkite rodyti 
susidomėjimą kaina. Kai pardavėjas 
Jums pasakys prekės kainą, prasidės 
derybos. Būkite atkaklūs ir būtinai 
šypsokitės. O nusipirkti čia galėsite 
visko – pradedant pusbrangių 
akmenų papuošalais, faraonų laikų 
statulėlių kopijomis, kilimais ir bai-
giant gyvačių iškamšomis.

SIVOS OAZĖ
Tai vieta, kurią būtų galima 

vadinti neatrastu Egiptu. Siva minima 
kaip paskutinė laiko nepaliesta oazė 
pasaulyje, kur vis dar puoselėjamos 
ir iš kartos į kartą perduodamos uni-
kalios kultūrinės tradicijos, o gyve-
nimo būdas nepaliestas šiuolaikinio 
tempo ir visa niveliuojančios globa-
lizacijos. Taigi, Egipto vakaruose, vi-
dury Libijos dykumos, 80 km ilgio ir 
20 km pločio oazėje gyvena apie 23 
tūkst. gyventojų, daugiausia berberų, 
užsiimančių žemdirbyste – daugiau-
siai datulių ir alyvuogių auginimu. 
Oazei gyvybės teikia 230 gėlo vandens 
šaltinių, drėkinančių ne tik datulių ir 
alyvmedžių sodus, bet ir nepaprastai 
įvairią laukinę florą. Čia nuostabu! 
Kvapą gniaužia ir Sivos istorija, ir 
jos unikali gamta, ir ją apglėbusios 
dykumos peizažai, po kuriuos norisi 
pasivažinėti džipais.

BALTOJI 
DYKUMA
Karščiu alsuojantis 
oranžinis peizažas, kon-
trastuojantis su žydru 

dangumi – tokią įsivaizduojame 
tipišką dykumą. Bet Egipte yra vieta, 
kur dykumos paviršius labiau prime-
na netirpstančius sniegynus. Ji taip 
ir vadinasi – „Baltoji dykuma“  arba 
Sacharos el Beyda. 300 kv. km ploto 
unikalus gamtos kūrinys apie 45 km 
nutolęs nuo Farafra oazės. Baltas vil-
nijantis smėlis, baltos kopos, baltos 
uolos, o viena žinomiausių „Grybo“ 
uola, net 4,5 m aukščio. Pamatyti šio 
ypatingai saugomo gamtos rezervato 
kasmet veržiasi vis daugiau turistų, 
sužavėtų jau apsilankiusiųjų įspūdžių 

ir video vaizdų. Čia 
vilioja ir dar viena 
galimybė – pamatyti 
„Baltosios dykumos“ 
antipodą – „Juodąją 
dykumą“, plytinčią 
kaimynystėje.

IBN TULUNO 
MEČETĖ

Viena didžiausių pasaulyje ir viena 
seniausių Kaire – jau vien šie faktai 
vilioja užsukti į Ibn Tuluno mečetę. 
Islamiškojo Kairo architektūros per-
las išsiskiria subtiliu grožiu ir elegan-
cija. Pastatyta IX amžiaus pabaigo-
je, dar iki oficialaus Kairo įkūrimo, 
mečetė demonstruoja taip vadinamą 
Samaros stilių, kuomet halės 
išsidėsčiusios aplink vidinį kiemą, 
kurį dar ir šiandien puošia fontanas. 
Tad klajodami islamiškuoju Kairu, 
taip vadinama viduramžius menančia 
miesto dalimi, ir besidairydami į čia 
besispiečiančias mečetes, medre-
ses, rūmus, užeigas, karavansara-
jus, turgus nepraeikite pro Ibn Tuluno 
mečetę. 
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RELIGIJA 
Net 90 % šalies gyventojų – musul-
monai (didžioji dalis – musulmonai 
sunitai), o likusieji 10 % – krikščionys – 
koptai, priklausantys graikų ortodoksų 
bažnyčiai, ir labai nedaug katalikų.
Religijos tradicijos Egipte labai stip rios, 
bažnyčia neatskirta nuo valstybės. Tai 
labai tikinti tauta, jie tiesiog nesupran-
ta, kaip galima būti netikinčiu. Tad 
viešėdami Egipte nejuokaukite šalies 
ir religijos tema. Bet kokia kritika ir 
juokeliai apie religiją Egipte gali būti 
priimti kaip įžeidimas.

PATARIAME

ŠVENTĖS
Pati didžiausia šventė – Ramadano 
pabaiga – Eid-ul-Fitr. Musulmonai 
puošia savo namus, rengiasi geriau-
siais drabužiais, vaikams dovano-
jamos dovanos, o suaugusieji vie-
nas kitą sveikina šiltais apsikabi-
nimais ir bučiniais. Net tris dienas 
trunkančios šventės metu valgoma 
daug saldumynų.
Naujieji metai, kaip ir visame pasau-
lyje, švenčiami sausio 1 d.
Koptų Kalėdos – sausio 7 dieną.
Pagrindinė pasaulietinė šventė – 
Revoliucijos diena liepos 23 dieną. 
Jos metu prisimenamas 1952 metų 
karinis perversmas, privertęs karalių 
atsisakyti sosto mažamečio įpėdinio 
naudai. Maždaug po metų Egipte 
monarchija buvo panaikinta ir pas-
kelb ta respublika.

RAMADANAS
Egipte laikomasi islamo tradicijų, tad 
ir šventąjį mėnesį čia laikomasi pas-
ninko ir kitų draudimų. Ramadanas 
prasideda kiekvienų metų devintą 
mėnesį pagal Mėnulio kalendorių, 
tad tiksli jo data kiekvienais metais 
keičiasi. Nuo aušros iki sutemų nieko 
nevalgyti ir negerti tikrai nelengvas 
išbandymas – tad nenustebkite, kad 
tuo metu aptarnaujantis personalas, 
taksi ar autobusų vairuotojai nebus 
pačios geriausios nuotaikos.

ORAS
Čia visada karšta ir sausa, išskyrus 
keletą vėjuotų ir vėsesnių žiemos 
mėnesių. Bet netgi tada temperatūra 
dieną nenukrinta žemiau 23–25 
laipsnių šilumos. Ši vieta ideali ne tik 
šiltai viduržiemio pertraukėlei, bet 
ir vasaros atostogoms. Net jei ter-
mometro stulpelis pajūryje pakilęs 
smarkiai virš trisdešimties laipsnių, 
karštis kur kas komfortiškesnis nei, 
pavyzdžiui, Turkijoje, kur ne tik karšta, 
bet ir drėgna. Egipto karštis sausas, 
tad malonesnis ir lengviau pakeliamas 
mums, šiauriečiams.

Egipte nebūna blogo oro

Šventasis mėnuo skirtas maldai ir apsivalymui

Ramadano pabaigos šventę 
vainikuoja daug saldumynų

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt6



SPORTO ĮRANGOS 
VEŽIMAS
Į Egiptą galite nusivežti savo nar-
dymo įrangą, jėgos aitvarą, burlentę, 
bet būtinai apie tai turite informuoti 
savo kelionės pardavimo agentą. At-
minkite, kad Egipte draudžiama nau-
dotis nuosavomis burlentėmis ir jėgos 
aitvarais be licencijos, draudžiama 
laikyti nuosavas burlentes ir jėgos 
aitvarus viešbučio numeryje. Juos 
galima laikyti tik Surfing centruose už 
papildomą mokestį.

ARBATPINIGIAI
Visada turėkite smulkių pinigėlių ir 
arbatpinigių duokite dažniau, bet po 
mažiau. O jų iš Jūsų lauks viešbučio 
darbuotojai, taksistai, autobusų 
vairuotojai, padavėjai.... Jei davėte 
arbatpinigių, Jums bus rodoma 
daugiau dėmesio.

KO NEGALIMA 
IŠSIVEŽTI IŠ ŠALIES
Visi koralai, kriauklės ir jūros akme-
nukai traktuojami kaip Egipto gamtos 
turtas ir juos išvežti iš šalies griežtai 
draudžiama. Net ir pirktus koralus, 
jei Jūs neturėsite pirkimo čekio (o to-
kio Jums greičiausiai neišduos joks 
pardavėjas) oro uoste konfiskuos ir 
paprašys susimokėti nemažą baudą. 
Nerizikuokite!

PINIGAI
Egipto piniginis vienetas – Egipto 
svaras. Tačiau visur atsis kaityti gali-
ma ir Jungtinių Valstijų dole riais bei 
eurais. Geriausia atsiskaityti dole-
riais dėl mums palan ke snio valiutų 
kurso. Jei neplanuo jate daug pirkti, 
nesilankysite vietinių parduotuvėlėse 
ar turguose, vietinės valiutos galite 
net nesikeisti. Mokėjimo ir kredito 
kortelėmis atsiskaitinėti nerekomen-
duojame!

SVEIKATA
Negerkite vandens iš čiaupo, dažnai 
plaukite rankas, nevalgykite gatvėje 
ruošto maisto. Tačiau tokie įspėjimai 
kartais ir neapsaugo nuo skrandžio 
negalavimų, užklumpančių atostogų 
Egipte metu. Prieš išvykdami pasikon-
sultuokite su savo šeimos gydytoju, 
įsidėkite vaistų, pasirūpinkite sveika-
tos draudimu, kad sunegalavę drąsiai 
kreiptumėtės į viešbučio gydytoją. 

KOPTAI
Koptas senąja hieroglifų kalba 
reiškia egiptietį. Šiuo žodžiu va-
dinami visi Egipto krikščionys. Kaip 
atskirti koptą nuo musulmono? Koptų 
namuose ir darbo vietoje visuomet la-
bai daug Kristaus atvaizdų, šventųjų 
paveikslėlių, bažnytinių atributų. Taip 
pat ant rankos, vidinėje riešo dalyje, 
beveik visi koptai tatuiruojasi kryžiuką. 
Tiek vyrai, tiek moterys, sulaukę 
paauglystės, yra ištatuiruojami 
bažnyčioje.

Daugiau 
informacijos 
apie sporto 
įrangos 
pervežimą 
www.
teztour.lt

Koptų šventovė Kaire

ŽODYNĖLIS
Trumpas lietuvių – arabų kalbų 
(Egipto dialekto)

Labas rytas – Sabach alcheir
Laba diena, vakaras (po 14 val.) – 
Masa alcheir
Labas – Salem aleikum
Iki pasimatymo – Maa salema
Prašau, būkite malonus... – Liau 
samacht, min fadlak...
Prašau (atsakant) – Afvuon
Ačiū – Šukran
Didelis ačiū – Šukran gazylen
Koks Jūsų vardas? – Anta ismak ė?
Mano vardas... - Ana ismy...
Ar Jūs kalbate angliškai? – Bitakalem 
anglyzi?
Taip – Aiva
Ne - Le
Kiek kainuoja? – Bi kem?
Daug – Katyr
Gerai – Kvais, tamam
Tai per brangu – Da gchali aji
Tu – Enta (vyrui), Enti (moteriai)
Gerai, tinka – Meši
Kiek mokėti? – Ana lezim chaedfa 
kem?
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SKANAUS Nors Egipto viešbučių restoranuose 
rasite ir mums įprastų europietiškos 
virtuvės patiekalų, būtinai išbandykite 
ir vietinės virtuvės gardėsių. Egipte la-
bai gardžiai ruošia avieną, žuvį ir jūrų 

gėrybes, karštus ir šaltus daržovių 
užkandžius, ypač baklažanus. O deser-
tai…– saldesnių nebūna. Riešutai, me-
dus, kremas... Nežinia, ar pavyks visus 
išragauti?

FouL IR FALAFELĖS 
Foul – tai rūgščiame padaže virtos pupos 
su prieskoniais ir žalumynais, kartais net 
su smulkiai pjaustytomis daržovėmis. 
Falafeliai – vegetariški kukulaičiai 
iš pupų. Įprastai prie šių patiekalų 
pusryčiams yra valgomas tahinos 
padažas (sutrinti avinžirniai, prieskoniai, 
riešutai ir alyvuogių aliejus), tradicinė 
egiptietiška duona, šviežių daržovių salo-
tos ir fetos sūrio salotos.

BAKLAŽANAI
Kepti alyvuogių aliejuje ar ant grotelių, 
troškinti, virti, įdaryti, troškiniuose ar ap-
kepuose vieni ar su kitomis daržovėmis 
– egiptiečiai baklažanus ruošia 
fantastiškai. O egiptietiški baklažanų 
„ikrai“, čia vadinami babaghamousse – 
verti nuodėmės. Tai keptų baklažanų 
tyrė, gausiai pagardinta prieskoniais, 
aliejumi ir actu, valgoma kaip pagardas 
prie mėsos ar žuvies, bet skaniausias su 
vietine duona.

EGIPTIETIŠKI 
DESERTAI 
Supratimas apie saldumą Egipte šiek 
tiek kitoks. Tai, kas jiems saldu, mums 
gali atrodyti pernelyg saldu. Bet prie to 
saldumo, kaip ir prie egiptietiškų kurortų 
malonumų, greitai priprantama. Popu-
liariausias desertas čia, kaip ir Turki-
joje, baklava – trapios tešlos pyragėliai su 
riešutų įdaru, skęstantys medaus sirupe.
Ieškantiems lengvesnio deserto reko-
menduojame ryžių pudingą mahallabiyya, 
patiekiamą su smulkintomis pistacijomis.

EGIPTIETIŠKAS 
KEBABAS
Aviena su svogūnais, mairūnu, citrinų 
sultimis ir prieskoniais, iškepta ant iešmo 
virš atviros ugnies būna tokia sultinga, 
kad jos neįmanoma atsivalgyti. Skoniu 
nenusileidžia ir Kufta – malta aviena, 
pagardinta prieskoniais, svogūnais ir 
iškepta ant iešmų.

DATULĖS
Egiptas užaugina daugiausia datulių 
pasaulyje! Tad viešėdami Egipte būtinai 
paragaukite ne tik džiovintų, bet ir šviežių 
datulių, juk Lietuvoje tokios galimybės 
nėra. Arabų šalyse su jomis ruošiama 
beveik 100 patiekalų – iš datulių ir ruginių 
miltų kepama duona, iš datulių sulčių 
gaminamas „datulių medus“, naudojami 
net ir kauliukai specifinei kavai gaminti.

KARKADĖ
Nacionalinis raudonos spalvos rūgštokas 
gėrimas iš hibiskuso, pas mus žinomas 
kaip Sudano rožių arbata.

FitEER
Egiptietiška pica – sluoksniuotos tešlos 
lakštas su saldžiais arba pikantiškais 
įdarais. Populiariausia su kiaušiniu, sūriu 
ir šviežiais pomidorais. Desertinė – su 
cukrumi, kokosais ir razinomis.

MAhSKi
Labai populiarus užkandis. Po šiuo 
pavadinimu slepiasi mėsa, ryžiais ir 
prieskoniais įdarytos daržovės (pa-
prikos, žalieji ir juodieji baklažanai) arba 
vynuogių ir kopūstų lapai. Mahski labai 
dera su jogurtiniu padažu.

KoShARi
Tikras sotumo užtaisas – makaronai, 
ryžiai, juodieji lęšiai, kepinti svogūnai 
ir šviežių pomidorų padažas viename 
dubenyje.

REKOMENDUOJAME

GIDAS REKOMENDUOJA
Tikras atradimas Egipte – šviežiai 
spaustos cukranendrių sultys. Jos 
saldžios, bet puikiai gaivina ir padeda 
atgauti jėgas.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt8



KARTUŠAS
Ir gražus papuošalas, ir 
labai asmeniškas amule-
tas, saugantis nuo piktos 
akies, piktų priešų kėslų. 
Romantikams ir tikintiems 
simbolių galia kartušas 
dovanoja amžinos sėkmės 
ir laimės garantiją.
Ir kaip netikėti? Juk 
kartušas – tūkstančio 
metų patikrintas faraonų 
sėkmės amuletas – ovalo 
formos simbolis, kurio 
viduje hieroglifais buvo 
užrašomi karalių vardai. 
Tik faraonai galėjo turėti 
kartušą. O dabar galite 
ir Jūs. Tik atminkite, kad 
tikrą kokybišką papuošalą 
galima įsigyti  tik iš 
auksakalių.

KVAPIEJI ALIEJAI
Senovės Egipte kvapiosios medžiagos 
buvo nepaprastai svarbios – smilkymas 
ir tepalų bei balzamų vartojimas buvo 
paplitęs religinių apeigų metu. Tačiau 
moterys nebūtų moterys – jos nau-
dojo kvapiuosius aliejus ir tepalus kūnui 
prižiūrėti ar atjaunėti, taip pat meilės 
ritualų metu. Romėnų istorikas Plini-
jus rašė, kad ištaigingoji Egipto faraonė 
Kleopatra vien rankoms suminkštinti ir 
pakvėpinti sunaudodavo kvapiojo tepalo 
už 400 denarų, kai paprasto lauko dar-
bininko atlygis už dienos darbus siekdavo 
tik vieną denarą. Istoriniai šaltiniai mini, 
kad Atėnų diduomenė po vonių gausiai 
tepdavosi kūną ir masažuodavo kojas bei 
pėdas Egipto kvepalais. „Secret of Nile“, 
„Cairo“, „Secrets of the desert“, „Neferti-
ty“... – šie ir dar daugybė kvapnių įspūdžių 
Jūsų laukia Kairo kvepalų muziejuje ir 
nedidelėse kvepalų parduotuvėlėse.

PAPIRUSAI
Išvertus iš egiptiečių kalbos papirusas 
reiškia „upės dovana“. Toks pavadinimas 
suteiktas tikrai ne veltui, nes iš šių augalų 
egiptiečiai gamindavo ne vien tik garsiąją, 
rašyti skirtą, medžiagą, taip ir vadinamą – 
papirusu, bet ir bures, drabužius, virves ir 
kilimėlius, taip pat valgydavo maistingus 
jo šakniastiebius. O šiandien Egipte galite 
aplankyti papirusų institutą, susipažinti 
su jų gamybos istorija ir technologija bei 
nusipirkti paveikslėlį ant papiruso. Kaip 
patikrinti, ar turguje Jums į akį kritęs 
paveikslėlis tikrai ant papiruso? Sulen-
kite jį, papirusas lengvai lankstosi, na, 
o jei paveikslėlis lūžta, vadinasi jis – ant 
bananų popieriaus.

EGIPTIETIŠKA 
MEDVILNĖ
Egiptietiška medvilnė – pati geriausia 
ir prabangiausia medvilnės rūšis pa-
saulyje, auginama tik Egipte. Ypatingas 
klimatas išaugina ypatingą ilgapluoštę 
medvilnę – ji plonytė ir labai lygi. Tad 
viešint Egipte galima įsigyti aukštos 
kokybės šukuotinės ilgapluoštės 
medvilnės gaminių. Jie gražiai blizga, yra 
švelnūs, minkšti, lėčiau dyla.

ALEBASTRAS
Beveik peršviečiamo, minkšto, švytinčio, 
šilto akmens apdirbimo tradicijos Egipte 
labai senos. Rytietiškasis alebastras 
čia buvo plačiai naudojamas sarkofagų 
gamybai, kapaviečių sutvirtinimui, vazų 
ir apeiginių indų gamybai. Buvo tikima, 
kad šis akmuo turi mitinę reikšmę ir 
ryšį su saule. Šiandien populiariausios 
alebastrinės egiptietiškų kačių skulptūros, 
įvairiausio dydžio skarabėjai, piramidės.

LAUKTUVĖS IR SUVENYRAI
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KRUIZAS NILU

1diena 2diena 3diena
SKRYDIS 
VILNIUS–HURGADA 
Pasitiksime Jus, nuvešime ir apgyven-
dinsime Jūsų pasirinktame viešbutyje 
Hurgadoje.

LUKSORAS
Anksti ryte išvyksime iš Hurga-
dos į Luksorą. Aplankysime Kar-
nako šventyklą, po to papietausime 
restorane. Pasistiprinus laukia 
ekskursija į vakarinį Luksoro krantą, 
kur aplankysime garsųjį Karalių 
slėnį, Hačepsutės šventyklą, Mem-
noso kolosus. Po įspūdingos kelionės 
lauks kruizinis Nilo upės laivas, 
vakarienė ir rami nakvynė plaukiant 
viena ilgiausių pasaulyje upių.

EDFU IR KoM oMBo
Po pusryčių laive ir leisimės į Edfu 
mie ste stovinčią dievo Horo šventyklą. 
Grįšime pietauti į laivą ir plauksime į 
Kom Ombo. Ekskursija į šventyklą, o 
vėliau vakarienė ir nakvynė laive pa-
keliui į Asuaną.

TOP MARšRUTAS

PATOGIAUSIAS BŪDAS PAŽINTI EGIPTĄ

Jei paklausite egiptiečio, kas jam jo šalyje svarbiausia, greičiausiai 
sulauksite atsakymo, kad Nilas. Nilas čia – pagrindinė dykumą skrodžianti 
gyvybės arterija, kuri maitina visą Egiptą. Kelionė šia gigantiška upe 
kiekvienam paliks neišdildomų egzotiškų įspūdžių.

Kruizo metu susipažinsite su žaliuojančiais Nilo krantais, kurių tolumoje 
matyti besidriekiančios dykumos. Palei Nilą stūkso pagrindiniai istoriniai 
architektūriniai senosios Egipto religijos ir civilizacijos paminklai, menantys 
faraonų laikus, tad vandens kelias – patogiausias ir mažiausiai varginantis 
būdas pamatyti kuo daugiau senojo Egipto paminklų ir mums egzotiško 
kasdienio šiandienos egiptiečių gyvenimo.

TOP OBJEKTAS

Hačepsutės šventykla. Hačepsutė  – 
Naujosios karalystės faraonė, viena 
iškiliausių ir žinomiausių senojo Egipto 
moterų, net jos vardas reiškė „pirmoji 
iš kilmingųjų moterų“. Jos šventykla – 
tokia pat garsi ir gniaužianti kvapą. 
Monumentalus statinys terasomis 
kyla iš dykumos į uolose iškirstą 
pomirtinę šventovę, suformuodamas 
trijų lygių erdvę. Šios šventyklos 
eksterjere pirmą kartą buvo panaudo-
tos skulptūros – net 200 Hačepsutės 
ir dievo Amono atvaizdų – o šventyklos 
grindys kadaise buvo išklotos aukso 
plokštėmis. Kolonadose pavaizduoti 
svarbiausi faraonės gyvenimo įvykiai: 
dieviškasis Hačepsutės gimimas, 
ekspedicija į Puntą, faraonės aukos 
Amonui-Ra ir kt. Šventykla buvo ap-
gadinta Ramzio II valdymo laikotar-
piu, o dar vėliau krikščionys ją pavertė 
koptų vienuolynu.

Hurgados pakrantė

Karnako šventykla

Kom Ombo 
šventykla

GIDAS REKOMENDUOJA
Norėdami įamžinti įspūdingiausias kelionės akimirkas, turėtumėte atminti, 
kad Egipte draudžiama filmuoti bei fotografuoti tiltus, uostus, oro uostus, taip 
pat ir kruizo metu lankomą Asuano užtvanką. Muziejuose bei kapavietėse už 
fotografavimą ar filmavimą gali tekti sumokėti papildomą 10–20 EGP mokestį, 
o norintiems įamžinti vietinius žmones, derėtų paprašyti jų leidimo.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt10
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ASUANAS
Po pusryčių laive išskubėsime į Asu-
ano miestą. Čia apžiūrėsime Asuano 
užtvanką ir nebaigtą statyti obeliską. 
Po pietų laive turėsite laisvo laiko, 
kurio metu galėsite apsidairyti po 
piečiausią Egipto miestą, laiveliu nu-
plaukti į Filės šventyklą, skirtą Izidei. 
Po įspūdingos dienos Jūsų lauks 
vakarienė ir nakties poilsis laive.

Labai ankstyvi pusryčiai ir išvykimas 
į Abu Simbelio šventyklą (ši ekskur-
sija – už papildomą mokestį). Sugrįžę 
į Asuaną pietausime restorane. Iki 
vakaro dar turėsite laiko, tad Jums 
pasiūlysime papildomas išvykas: 
pasiplaukiojimą senovine egiptiečių 
valtimi feliuka, botanikos sodo salų 
ir nubių kaimelio lankymą (šios 
išvykos – už papildomą mokestį). Va-
kare autobusu išvyksime į Hurgadą. 
Čia Jūsų lauks vakarienė ir nakvynė 
pasirinktame viešbutyje.

POILSIS HURGADOJE
Metas atsikvėpti ir pasidžiaugti 
paplūdimio malonumais ir poilsiu Jūsų 
pasirinktame viešbutyje.

HURGADA–VILNIUS
Po pusryčių viešbutyje mes Jus 
nuvešime į oro uostą ir palinkėsime 
gero skrydžio namo.

„Į šį kruizą verta leistis vien dėl 
Luksoro įžymybių: Karalių slėnio, 
Hačepsutės, Karnako, Luksoro 
šventyklų, Memnoso kolosų…”

Lukas, 27 m., žurnalistas

„Man labiausiai patiko Nilo pakrantės – 
toks tikras neturistinis Egiptas“.

Nijolė, 55 m., advokatė

„Keliauti ir tuo pačiu mėgautis saule 
laivo denyje – štai pagrindinis kruizo 
Nilu privalumas“.

Greta, 38 m., kirpėja

Į kelionės kainą įskaičiuota:
- skrydžio bilietai Vilnius–Hurgada–Vilnius;
- pasitikimas oro uoste;
- pervežimas oro uostas–viešbutis–oro uostas;
- pasirinktas viešbutis Hurgadoje;
- 4–5 žvaigždučių kruizinis laivas;
- maitinimas (viešbutyje Hurgadoje pagal 
pasirinktą maitinimo sistemą, kruiziniame laive 
- pusryčiai, pietūs, vakarienė);
- arbatpinigiai vairuotojams ir vietiniam gidui;
- transportas ekskursijų metu;
- lankomų vietų bilietai (nurodytų kelionės 
programoje);
- rusiškai arba angliškai kalbantis vietinis gidas 
ekskursijų ir pervežimų metu;
- lietuviškai arba rusiškai kalbantis TEZ TOUR 
atstovas kelionės metu.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:
- Egipto viza – 50 Lt;
- degalų mokestis – 150 Lt;
- medicininių išlaidų draudimas užsienyje;
- papildomos ekskursijos, lankomi objektai 
(apie 165 EUR);
- gėrimai pietų ir vakarienės metu (kruiziniame 
laive bei Hurgados viešbučiuose pagal BB, HB, 
FB maitinimo sistemas);

- asmeninės išlaidos;
- bilietai fotografavimui ir filmavimui;
- kalėdinė ir naujametinė vakarienės.

Pastabos:
- kruizo metu, keliautojams pageidaujant, 
organizuojame papildomas ekskursijas už 
papildomą mokestį;
- kelionės programa, lankytinų objektų 
eiliškumas ir įėjimo bilietų kainos gali keistis. 
Pabrangus bilietams į muziejus, šventyklas 
arba pasikeitus lito ir užsienio valiutų santykiui, 
kelionės kaina gali keistis;
- gruodžio mėnesį Esnos mieste gali būti 
remontuojami šliuzai. Tokiu atveju kruizų 
programos bei įsikūrimas laive prasidės Esnos 
mieste. Atstumas nuo Esnos iki Luksoro – apie 
60 km;
- lietuviškai kalbančio TEZ TOUR atstovo 
paslaugos teikiamos tik susirinkus ne mažesnei 
nei 10 asmenų grupei.

Galimos papildomos ekskursijos ar lankytinos 
vietos:
- Filės šventykla Asuane;
- Pasiplaukiojimas Asuane senovine valtele 
feliuka ir ekskursija į nubių kaimelį;
- Abu Simbelio šventykla.

SĄLYGOS

Hačepsutės šventykla

Dievas Horas su sakalo galva

Dvi poilsio dienos 
Hurgadoje
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MIESTO PORTRETAS

FAKTAI

KAIRAS

Tai Egipto širdis, tūkstačio minaretų 
ir kontrastų miestas, įsikūręs prie 
Nilo žiočių. Anot knygos „Tūkstantis 
ir viena naktis“ herojaus – „tas, kas 
nematė Kairo, nematė ir pasaulio“. 
Čia kvapą gniaužia žmonių ir mašinų 
chaosas, ju skleidžiamas triukšmas. 
Čia tvyro amžinumo, sulydžiusio 
savyje modernią šiandieną ir faraonų 
laikus menančią senovę, dva-
sia. Gyvenimas verda tarp istorijos 
paminklų – iš aukštesnių pastatų 
matomos piramidės, pasiklysti gali-
ma painiuose Viduramžių skersgat-
viuose. Na, o Nilo upę miesto centre 
supantys prabangūs viešbučiai ir 
verslo pastatai atstovauja modernųjį 
Kairą. 

Kairas – arab. al-Qahira „nugalėtojas“ 
– šiuolaikinio Egipto sostinė ir pats 
didžiausias Afrikos miestas. Čia 
gyvena 7,73 milijonai gyventojų, o su 
priemiesčiais priskaičiuojama apie 
25 milijonai gyventojų (2005 m.).  
Šioje vietoje gyventa jau daugiau kaip 
prieš 6000 metų, tačiau Kairas nėra 
faraonų pastatytas miestas. Tuo 
metu, kai atsirado piramidės, Egipto 
sostine buvo Memfis, esantis už 22 
km nuo Gizos aukštikalnės. Kairą 969 
m. įkūrė Fatimidų dinastija.

Saulėlydis 
prie Gizos 
piramidžių

KUNKULIUOJANTI EGIPTO SOSTINĖ

„Kas labiausiai patiko šioje kelionėje? 
Koptų senamiestis, turgus, beprotiško 
miesto atmosfera ir...piramidės. Vis 
dėlto gyvai jos žymiai didingesnės ir 
įspūdingesnės nei fotografijose“.

Lidija, 50 m., kalbos redaktorė

GIDAS REKOMENDUOJA
Kairas nepalieka abejingų, bet tai 
nereiškia, kad jis visiems patinka. 
Būtina nusiteikti chaosui, netvarkai, 
žmonių miniai ir bent vieną kartą 
aplankyti šį kunkuliuojantį miestą.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt12

Ekskursijos



APLANKYSIME Piramidžių
kompleksas Gizoje. 
Giza  – miestas 
šiaurės Egipte, 
prie Nilo upės, į 
pietvakarius nuo 

sostinės Kairo. Netoli jo stūkso Egip-
to brangenybės – Cheopso, Chefreno 
ir Mikerino piramidės, menančios 
Senosios faraonų karalystės laikus 
(2551–2472 m. pr. Kr.). Piramidės 
buvo Senosios ir Vidurinės karalysčių 
faraonų kapavietės, turėjusios 
simbolinę reikšmę – jų forma dažnai 
aiškinama kaip laiptai į dangų, 
padėdavę faraonui pakilti pas dievus. 
Cheopso piramidė yra didžiausia ir 
yra laikoma vieninteliu iki šių laikų 
išlikusiu senojo pasaulio stebuklu.

Khan el Khalili turgus. Rytietiškų 
suvenyrų bei arabiško chaoso vieta, 
atskleidžianti egiptiečių gyvenimo 
kasdienybę, mat daugelis turgaus 
patalpose prekiaujančių amatininkų 
čia dirba, gyvena ir prekiauja. Tur-
gaus kvartaluose galima rasti vis-
ko – nuo arabiškų suvenyrų iki vietos 
gardumynų, o taip pat atsikvėpti nuo 
prekeivių  arabiškose kavinėse. 

Didysis Gizos sfinksas. Gulinčio liūto 
su žmogaus galva skulptūra sau-
go Gizos piramidžių kompleksą. Ši 
monolitinė skulptūra yra didžiausia 
pasaulyje. Jos ilgis – 73,5 m, plotis – 6 
m, aukštis – 20 m. Skulptūra taip pat 
yra laikoma seniausiai žinoma monu-
mentalia skulptūra ir datuojama III 
tūkstantmečiu prieš Kristų.

Sultono Saladino pastatyta citadelė 
ir joje besipuikuojantys islamo religi-
jos perlai: Muhamedo Ali, Al Rifae ir 
Sultono Hasano mečetės.

Koptų senamiestis – tai krikš- 
čioniškoji Kairo dalis. Senajame Kai-
re yra šešios koptų bažnyčios. Viena 
garsiausių – Al Mualiaka – pastatyta 
ant vieno iš romėnų forto bastionų. 
Abu Sergia – bažnyčia, pastatyta virš 
groto, kur pasak legendos, gyveno 
Mergelė Marija su kūdikėliu Jėzumi, 
kai slapstėsi nuo karaliaus Erodo.

TOP OBJEKTAS. Nacionalinis Egipto 
muziejus. Tai tikras Senovės Egipto 
palikimo lobynas. Nacionaliniame 
Egipto muziejuje Kaire saugoma 
daugiau kaip 100 000 muziejinių 
vertybių iš beveik kiekvieno Egipto 
istorijos periodo. Muziejus toks 
didžiulis, kad juokaujama – jei prie 
kiekvieno čia esančio eksponato 
praleisite po minutę, visam muziejui 
apžiūrėti prireiks daugiau nei metų. 
Taip pat kalbama, kad saugojimo 
kamerose yra tiek meno vertybių, kad 
pastačius naują muziejaus pastatą 
kai kurias senajame pastate esančias 
vertybes reikėtų „atkasinėti“ iš naujo. 
Dauguma turistų čia plūsta pažiūrėti 
auksinės pomirtinės Tutanchamono 
kaukės bei visos Tutanchamono kapo 
kolekcijos, gražuolės Nefertitės bei 
reformatoriaus Echnatono gyvenimą 
vaizduojančių meno kūrinių, faraonų 
kapaviečių turtų, ginklų, statulų bei 
mumifikuotų gyvūnų. Knieti užsukti ir 
į atrastų faraonų mumijų ekspoziciją 
(už papildomą mokestį). Net ir 
prabėgomis aplankytas muziejus 
visiems palieka muziejų muziejaus 
įspūdį.

PAPILDOMI OBJEKTAI

Kairo muziejuje aplankykite mumijų ekspoziciją
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MIESTO PORTRETAS

FAKTAI

LUKSORAS

Luksoras išvertus iš arabų kal-
bos reiškia „rūmus“ ir tai labai pui-
kus pavadinimas vienam gražiausių 
Egipto istorinių miestų. Dėl gausybės 
architektūrinių paminklų jis dar va-
dinamas „muziejumi po atviru dan-
gumi“. Luksoras – miestas, kuris 
iš labai arti leidžia prisiliesti prie 
faraoniškojo laikotarpio Egipto.

Miestas Aukštutiniame Egipte, senovėje 
vadintas Tėbais. Faraonų valdymo lai-
kais (2100–780 m. pr. Kr.) šis miestas 
buvo Egipto sostine, kurioje buvo rengia-
mos didžiausios religinės šventės. Tad 
nenuostabu, kad iš dvylikos žymiausių 
faraonų laikus menančių istorijos 
paminklų Luksore yra net aštuoni.

Luksoras – kruizo Nilu startas

GRAŽIAUSIAS ISTORINIS MIESTAS

„Luksoras pritrenkė senovės 
paminklų gausa. Tiek daug svarbių 
objektų vienoje vietoje nesitikėjau 
pamatyti“.

Gvidas, 33 m., farmacininkas

GIDAS REKOMENDUOJA
Šioje kelionėje labai svarbu patiki-
mas ir patogus apavas bei vandens 
atsargos. Daug vaikščiosime! Bet tai, 
ką pamatysite, atpirks visą nuovargį.

Turistinėse zonose Jūs nesutik-
site beturčių, bet priemiesčiuose 
yra daug žmonių, įkyriai prašančių 
bakšišo (arbatpinigių). Skurdo 
priežastys ne tik socialinės. Dau-
guma musulmonų giliai įsitikinę, 
kad skurdas nėra gėdingas dalykas. 
Išmaldos davimas – tai vienas iš 
islamo įsakymų, todėl
išmaldos prašymas laikomas tik 
pagalba atliekant islamo paliepi-
mus. Dėkoti už pagalbą reikia ne 
padėjusiajam, o Alachui. Geriausias 
būdas gauti bakšišo – pasiūlyti savo 
paslaugas: tapti gidu, palydėti į par-
duotuves, nuvalyti apdulkėjusį auto-
mobilio langą, pasaugoti automobilį. 
Žvelkite į tai supratingai ir visada su 
savimi turėkite smulkių pinigų.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt14
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APLANKYSIME Memnono kolosai. Gigantiškos sta-
tulos kadaise stovėjo prie faraono 
Amenhotepo III šventyklos vartų. Ši 
šventykla dėl žemės drebėjimų bei 
Nilo potvynių jau seniai nušluota nuo 
žemės paviršiaus, o štai gigantiškos 
statulos vis dar stūkso ir primena 
senų laikų didybę.

Hačepsutės šventykla. Ilgiausiai 
(net 22 metus) Egiptą valdžiusios 
faraonės Hačepsutės šventykla tik-
rai įspūdinga. Ši moteris garsėjo kaip 
puiki diplomatė ir valdovė. Pomirtinė 
karalienės šventykla buvo pastatyta 
ne Karalienių slėnyje, kuriame buvo 
laidojamos faraonų žmonos, o priešais 
patį Karalių slėnį.

Malkata – Amenhotepo III rūmai. 
Amenchotepas III buvo karūnuotas dar 
būdamas vaikas, jam galėjo būti nuo 6 
iki 12 metų. Vienuoliktais valdymo me-
tais jis pradėjo milžiniškų rūmų, dabar 
vadinamų Malkata, Luksore, statybą 
vakariniame Nilo krante.

Medinat Habu šventykla vakariniame 
Nilo krante. Pastatyta faraono Ramzio 
III valdymo laikais (1153 m. pr. Kr.) pa-
gal karaliaus Saliamono šventyklos 
planą.

Deir al-Madinah – senovinė amatininkų, 
dirbusių įrenginėjant Karalių slėnį 
Naujosios Karalystės laikotarpiu, 
gyvenvietė. Tai vieta, kuri leidžia 
susipažinti su itin įdomiu paprastų 
žmonių bendruomenės gyvenimu.

Luksoro archeologijos muziejus – 
antrasis pagal svarbą po Kairo isto-
rinio muziejaus.

TOP OBJEKTAS. 
Karalių slėnis. 
Garsusis slėnis yra 
vakariniame Nilo 
krante, kalnuotoje 
dykumos vietovėje. 

Senovės egiptiečiai tikėjo, kad ten, 
kur saulė kyla, yra gyvųjų miestas, 
o ten, kur leidžiasi – mirusiųjų. 
Tad 18 dinastijos pradžioje faraonų 
laidojimo vieta buvo perkelta iš 
Memfio į Tėbus. Čia vietoj piramidės 
formos kapų laidojimo vietos su 
trimis koridoriais, prieškambariu ir 
sarkofago patalpa pradėtos kirsti 
kalkakmenio uolos, o šventyklos 
statytos atskirai, lygumoje. Viena iš 
šių pokyčių priežasčių – tokius kapus 
buvo sudėtingiau apiplėšti. Pati slėnio 
vieta taip pat buvo dėkinga kapų 
saugumui užtikrinti – Karalių slėnis 
buvo tolokai už kalnų grandinės, 
o praėjimas į jį siauras ir lengvai 
apsaugomas. Tačiau net ir tokia 
strategiškai bei simboliškai parinkta 
vieta neapsaugojo kapų nuo plėšikų. 
Karalių slėnyje galima aplankyti 
garsųjį faraono Tutanchamono 
kapą (už papildomą mokestį), kurio 
vienintelio kapavietė nebuvo išplėšta, 
o atrastasis lobis puikuojasi Kairo 
Nacionaliniame muziejuje. Taip pat 
jūsų laukia 63 požeminės kapavietės 
– hipogėjai, marginti senoviniais 
religiniais piešiniais, saugančiais 
faraonų pomirtinį gyvenimą.

Karnako šventykla. Tai pati didžiausia 
šventykla, skirta Dievui Amonui. Ji – 
tarsi atskiras miestas su namais, kie-
mais, kambariais, šventuoju ežeru, 
galybe statulų, obeliskų ir neįprasto 
dydžio kolonų. Šią šventyklą statė 
daugybė Egipto faraonų, kurie tikėjo 
tokiu būdu pagerbsią galingiausiąjį iš 
dievų.

Luksoro šventykla. Pastaroji ne to-
kia garsi kaip Karnako, tačiau nors ir 
gerokai apgriuvusi, ji vis dar puikuo-
jasi Luksoro miesto centre. Tai di-
dinga Senovės Egipto šventykla, kuri 
buvo atkasta tik XIX a. 

PAPILDOMI OBJEKTAI

Karalių slėnio panorama
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Sfinksas ir Pompėjos 
kolona Aleksandrijoje

ALEKSANDRIJA
EGIPTIETIŠKOS, GRAIKIŠKOS IR 
ARABIŠKOS KULTŪROS HARMONIJA

Saulė blizgina į balto smėlio Viduržemio 
jūros paplūdimius su besideginančiais 
poilsiautojais, jūroje sūpuojasi jachtos. 
Tačiau Aleksandrija žavi ne pajūrio 
malonumais, o ypatinga istorija. 
Garsiausi tos istorijos simboliai – 
Aleksandrijos švyturys ir Aleksandrijos 
biblioteka.
Kažkada buvęs vienas kosmopolitiš- 
kiausių ir turtingiausių miestų, dabar, 
lyginant su Kairu, ramus ir tvarkingas. 
Dar ir dabar jis žavi neįtikėtina 
egiptietiškos, graikiškos, arabiškos 
kultūros sinteze ir mena Julijų Cezarį, 
Antonijų, Ptolomėjų dinastiją bei 
paskutiniąją faraonę Kleopatrą.

Antrasis pagal dydį Egipto miestas, 
netoli Kairo, kuriame gyvena 3,81 
mln. gyventojų. Tai didelis jūrų uostas, 
esantis Nilo deltoje. Aleksandrija – 
paskutinioji Senovės Egipto sostinė. Šį 
miestą 332 m. pr. Kr. įkūrė Aleksandras 
Makedonietis. Aleksandrija greitai 
suklestėjo ir tapo tikrąja vakarinio 
Viduržemio jūros regiono sostine – 
mieste buvo įkurtas menų ir mokslo 
centras, čia buvo ir didžiausia ano 
meto biblioteka, tai buvo technikos 
centras ir turtingiausias anuometinis 
pasaulio miestas. Nenuostabu, kad 
būtent čia III a. pr. Kr. buvo pastatytas 
Aleksandrijos švyturys – vienas iš 
septynių pasaulio stebuklų.

„Dabar sunku įsivaizduoti visą 
senosios Aleksandrijos didybę ir 
architektūrinius stebuklus, kurių jau 
nebėra, tad miestas labiau sužavėjo 
švara, nuoširdžiais žmonėmis, 
Viduržemio jūros pakrantėms 
būdinga gyvenimo džiaugsmo 
atmosfera ir nuostabiais žuvies 
patiekalais vietiniame restoranėlyje“.

Simona, 34 m., mokytoja

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt16
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APLANKYSIME

Qaibay citadelė

TOP OBJEKTAS. Qaitbay Citadelė. 
Ptolemėjams valdant Aleksandrijoje 
buvo pastatytas Aleksandrijos 
švyturys – septintasis pasaulio 
stebuklas. 120 m aukščio, trijų 
aukštų bokštas būtų tikras Egipto 
piramidžių „varžovas“. Tačiau jis 
neišliko. Švyturys smarkiai apgriuvo 
kelių didelių žemės drebėjimų 
metu (1303 m. bei 1323 m.). 1303 
m. rugpjūčio 8 d. žemės drebėjimas 
buvo toks stiprus, kad sudrebino visą 
Viduržiemio jūros baseiną. Poveikis 
buvo jaučiamas Graikijoje, Levante ir 
Nilo deltoje, o Aleksandrija buvo itin 
stipriai nuniokota.  
Šiandien galima aplankyti tik šio 
istorinio statinio vietoje ant švyturio 
griuvėsių pastatytą citadelę. XV a. 
sultonas Ašrafas Qaitbay ant garsiojo 
Aleksandrijos švyturio griuvėsių 
pastatė fortą, kurio statybai buvo 
panaudotos ir kai kurios švyturio 
dalys. Vaikštant klaidžiais koridoriais 
sunku įsivaizduoti Aleksandrijos 
švyturio dydį, bet legendomis apipinta 
vieta žavi nepakartojama Viduržemio 
jūros panorama.

Aleksandrijos biblioteka. Tai pati 
seniausia pasaulyje biblioteka. 
Užsimojęs surinkti visas kada 
nors išleistas graikiškas knygas, 
Ptolemėjus I šalia Mūzų šventovės 
įkūrė Aleksandrijos biblioteką. 
Norėdami sukaupti kuo daugiau 
knygų, Ptolemėjai net buvo išleidę 
įsakymą, kad visi į Egipto sostinę 
atplaukiantys laivai parduotų laive 
esančius rankraščius Aleksandrijos 
bibliotekai arba bent leistų pasidaryti 
jų kopijas. Garsioji biblioteka sudegė 
Cezario valdymo laikais.
Šiandien bendras atstatytos 
bibliotekos pastatų plotas – 45 tūkst. 
kv. m. Šios bibliotekos teritorijoje yra 
Kaligrafijos, Aleksandrijos, Mokslo 
muziejai, planetariumas ir kiti mokslo 
bei kultūros objektai.

Pompėjos kolona. Tai aukščiausias 
antikinis monumentas Aleksandrijoje. 
Ši 25 m aukščio raudono granito 

kolona buvo pastatyta imperatoriaus 
Diokleteno garbei. Kolona – tai, kas 
liko iš šventyklos kolonados.

Kom-el-Šogafa katakombos. Tai 
uolose I–II a. iškirsta laidojimo 
vietovė, primenanti labirintą. Šios 
katakombos – vienas didžiausių 
graikų–romėnų nekropolių Egipte. 
35 m gylio nekropolį sudaro per 300 
nišų, uolų ertmėse įrengti laidojimo 
šuliniai, koplytėlės. Du iš trijų lygių 
yra apsemti vandens. 

Karališkasis Montazaha parkas. 
Rytinėje Aleksandrijos dalyje, 
apie 17 km nuo miesto centro, 
jaukioje nedidelėje įlankoje Jūsų 
laukia vaizdingas ir gražus tropinių 
augalų parkas su graikų meistrų 
statulomis, dirbtiniais tvenkiniais, 
smėlėtu paplūdimiu bei gražiomis 
alėjomis. 150 ha parko teritorijoje 
stovi ir karališkieji Montazaha rūmai, 
XIX amžiaus pradžioje pastatyti kaip 
egiptiečių karalių vasaros rezidencija. 

Graikų–romėnų muziejus. Tarp 40 
000 eksponatų (statulų, sarkofagų, 
keramikos, tapybos darbų, papirusų) 
galėsite pamatyti nuostabią monetų 
kolekciją, apimančią IV a. pr. Kr. ir IV 
mūsų eros amžius.

PAPILDOMI OBJEKTAI

Karališkasis 
Montazah 
parkas
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MIESTO PORTRETAS

FAKTAI

JERUZALĖ

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 – vienas seniausių pasaulio 
miestų, Izraelio sostinė. Įsikūrusi ji 
ant kalvų maždaug 770 m aukštyje. 
Gyvenvietė dabartinio miesto vietoje 
gyvavo jau nuo trečio tūkstantmečio 
prieš Kristų. X a. pr. Kr. Jeruzalę savo 
sostine pasirinko Dovydas. Valdant 
Saliamonui (965–928 m. pr. Kr.) čia 
buvo pastatyta Saliamono šventykla. 
Šio miesto istorija – tai kančių, 
sugriovimų, permainų ir karų istorija. 
Nors Jeruzalė daugelį amžių buvo 
puolama ir plėšiama, tačiau vis tiek yra 
laikoma Taikos miestu (senąja žydų 
kalba Yerushalayim reiškia „taiką“). 
Tai šventas miestas net trijų religijų 
atstovams: žydams, krikščionims ir 
musulmonams. Čia sugyveno visi, 
tai mena Jeruzalės senamiestis, 
skirstomas į keturis kvartalus: žydų, 
krikščionių, musulmonų ir armėnų.

Miestas išsidėstęs 
didingose Judėjos kalvose

TAIKOS MIESTAS

GIDAS REKOMENDUOJA
Maudynės Negyvojoje jūroje – 
vienas keisčiausių potyrių, kuomet 
jūros vanduo stumia į paviršių ir 
neleidžia nugrimzti. Tad ruošdamiesi 
ekskursijai į Jeruzalę, nepamirškite 
maudymosi reikmenų!

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt18
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APLANKYSIME

150 000 žydų, tikėjusių, kad būtent čia 
Kristus sugrįš Paskutiniojo Teismo 
dieną. Greta grotos, kurioje Kristus 
kalbėjo savo mokiniams, stovi Pater 
Noster bažnyčia. Jos viduje malda 
„Tėve mūsų“ yra išrašyta daugiau nei 
100 kalbų.

Golgota. Tai vieta, kurioje Kristus 
buvo nukryžiuotas, mirė ir prisikėlė. 
Kadaise čia buvo akmenų skaldykla 
ir mirties bausmės vykdymo aikštelė. 
Kristaus nukryžiavimo vietoje stovi 
dvi koplyčios, išskirtos Stabat Mater 
altoriumi (pirmi katalikų himno Stabat 
Mater Doloresa – „Stovėjo   sielvartau-
janti motina“ žodžiai), primenančiu 
mums apie motinos širdgėlą nuimant 
Kristų nuo kryžiaus. 

Šv. Kapo bazilika. Piligriminio Kryžiaus 
kelio pabaiga – viena didingiausių 
Jeruzalės bažnyčių. Kristaus 
kapavietė yra Anastasis rotondos cen-
tre. Laidojimo kambarys su nišomis – 
nedidelė žvakių apšviesta patalpa – 
paskutinė stotelė Liūdesio gatvėje. Tai 
vieta, kur baigėsi Kristaus žemiško 
gyvenimo istorija. Po marmuro plyta 
laikomas Jėzaus kapo akmuo.

Mergelės Marijos kapavietės bažnyčia. 
Spėjama, kad ji buvo pastatyta Bi-
zantijos laikais (V a.). Į požeminį rūsį 
vedančiais laiptais galima nusileisti 
prie Mergelės Marijos kapavietės. 
Nors ir manoma, kad šioje bažnyčioje 
palaidota Mergelė Marija, yra 
žinomas ir kitas Mergelės Marijos 
laidojimo rūsys Efese, Turkijoje, ger-
biamas ne mažiau nei šis.

Pakutinės vakarienės kambarys.
Šioje patalpoje Kristus su mokiniais 
valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė 
Eucharistiją.

Betliejaus miestas. Kelionė iki jo 
trunka vos 20 minučių, tad nepra-
leiskite progos pamatyti vietą, kurio-
je, manoma, gimė Jėzus Kristus.

TOP OBJEKTAS. Raudų siena. Viena 
šventojo miesto įžymybių yra jo sienos, 
kurios supa visą Jeruzalę ir septynis 
didžiulius vartus: Damasko, Erodo 
(veda į musulmonų kvartalą), Liūtų 
arba Šv. Stepono (žiūri į Alyvų kalną), 
Aukso, Siono, Jafos, Atmatų. Raudų 
sieną arba Kotel cha-maaravi (vakarų 
sieną) galima pasiekti per Atmatų 
vartus (šis keistas pavadinimas 
susijęs su tuo, kad Bizantijos laikais 
krikščionys mesdavo šiukšles į 
šventyklos aikštės griuvėsius). Tai 
dalis išlikusių pagrindinių statinių, 
kuriais buvo sutvirtintas šventyklos 
kalnas, ant kurio buvo Jeruzalės 
šventykla. Ant šios sienos dalies 
karalius Erodas pastatė Pirmąją ir 
Antrąją šventyklas. Maždaug pusė 
Raudų sienos yra 516 m. pr. Kr. 
pastatytos ir 70 m. romėnų sugriautos 
Antrosios šventyklos likučiai. Likusi 
dalis pristatyta po VII  a. Pranašas 
Jeronimas išpranašavo, kad 
šventykla bus sugriauta, bet Vakarinė 

siena išliks amžinai, tad ši siena 
laikoma žydų tautos šventenybe. Čia 
žydai aprauda buvusios Jeruzalės 
didybės netektį.

Alyvų kalnas. Į šią vietą Jėzus 
pasitraukė savo paskutinei maldai 
„Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink 
šią taurę nuo manęs!“ (Mk 14, 36).

Getsemanės sodas. Čia Kristus buvo 
suimtas. Tai paliudyti galėtų sode te-
beaugantys vieni seniausių pasaulyje 
alyvmedžių, kuriems jau beveik 2 000 
metų. Vakariniame kalno šlaite yra la-
bai senos kapinės: čia palaidota apie 

PAPILDOMI OBJEKTAI

Raudų siena – žydų 
tautos šventenybė
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MIESTO PORTRETAS

FAKTAI

ASUANAS

Asuanas – piečiausias miestas Egipte, 
išsidėstęs rytiniame Nilo krante 
su maždaug 200 000 gyventojų. Tai 
svarbus turizmo centras, nes šalia 
yra keletas didingiausių senovės 
Egipto šventyklų.

Jei čia atvyksite po Kairo, būsite 
priblokšti šio miesto švaros. Taip pat 
nustebins ir ramesni, lėtesni žmonės, 
net ir turgaus prekiautojai čia ne tokie 
rėksmingi ir įkyrūs. Matyt viską lemia 
oras, o jis čia labai karštas ir sausas. 
Asuane beveik niekada nelyja, tad 
dauguma namų mieste neturi stogų.

„Į kruizą Nilu verta leistis vien dėl 
Abu Simbelio šventyklų komplekso. 
Tokios didybės ir kvapą gniaužiančio 
įspūdžio dar nebuvau patyręs.“

Gedas, 28 m., vadybininkas

Filės šventyklos 
kolonos

DURYS Į „JUODĄJĄ AFRIKĄ“

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt20
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APLANKYSIME statinys pasaulyje. Pagal panaudotų 
statybinių medžiagų kiekį ji 17 kartų 
aplenkė Didžiąją Cheopso piramidę. 
Asuano užtvanka, finansuojant 
Sovietų Sąjungai, pastatyta per 10 
metų, užbaigta 1970 m. Užtvenkus 
Nilą susidarė 550 km ilgio Nasero 
ežeras. Užtvanka reguliuoja Nilo pot-
vynius ir gamina pigią elektrą Egip-
tui. Atminkite, kad užtvanką, kaip ir 
tiltus bei kitus valstybinės reikšmės 
objektus, Egipte fotografuoti griežtai 
draudžiama. 

Nebaigtas statyti 
obeliskas. Asuano 
srities granito, 
bazalto ir kvarcito 
telkiniai visais 
laikais Egipte buvo 
pagrindinis kieto 
akmens šaltinis. 
Čia iš granito 
buvo kaldinami ir 
religiniai Egipto 
simboliai – obeliskai. 
Tai puiki proga 
susipažinti su 
obeliskų statybos 
bei transportavimo 
detalėmis bei 
pamatyti patį 
didžiausią, tačiau 
neužbaigtą statyti 
obeliską, turėjusį 
būti net 41,75 m 
aukščio.

Pilajų šventykla. Vienoje iš Nilo salų, į 
kurią Jus nuplukdys nedideliu laiveliu, 
pamatysite nedidelę, bet įspūdingos 
aplinkos supamą šventyklą.
Filės šventykla. Ji skirta deivei Izidei. 
Izidė – pati svarbiausia moteris Egipto 
mitologijoje – derlingumo, šeimos ir 
meilės deivė. Filės šventykla ir ją 
supantis Nilas su savo palmių giraičių 
pakrantėmis privers kiekvieną 
pasijusti tarsi rojuje.

PAPILDOMI OBJEKTAI

Abu Simbelio šventyklos fragmentas

TOP OBJEKTAS. 
Didžioji Abu
Simbelio šventykla. 
Tai didingo Ramzių 
valdymo laikotarpio 
(129–1075 m. p. m. 

e.) architektūros bei meno simbo-
lis. 275 km į pietryčius nuo Asuano 
miesto, netoli Sudano sienos, slypi 
pati didingiausia ir viena gražiausių 
Egipto šventyklų, kurią pastatė vienas 
žymiausių Egipto valdovų – Ramzis II. 
Tiksliau ji buvo ne pastatyta, o iškalta 
iš vientisos uolos. Skirta ji buvo die-
vams Amonui, Ra Harachučiui ir Pta, 
taip pat pačiam Ramziui II. Šventyklos 
įėjimą puošia keturios milžiniškos 
(apie 20 m aukščio) Ramzio II statulos. 
Prabangi didinga išorė kontrastuoja 
su maža uoloje išskobta interjero 
erdve – subtiliu, kolonomis apsuptu 
kiemu, kolonų sale, vesti biuliu ir cele. 
Labiausiai žavi saulės spindulių ant 
Abu Simbelio fasado kuriami šviesos 
efektai ir kartu stulbina senovės 

statytojų sugebėjimai taip išmoningai 
natūralią šviesą panau doti vidaus 
erdvių apšvietimui.

Šalia didžiosios glūdi ir mažoji kom-
plekso šventykla, skirta meilės deivei 
Hatorai (dangiškajai Ramzio žmonai) 
ir Nefertarei (žemiškajai faraono 
žmonai). Nors šventykla skirta myli-
mai žmonai, tačiau sienų dekore 
vyrauja paties Ramzio II, žudančio 
priešus, bei atnašaujamų aukų die-
vams atvaizdai.

XX a. 6 dešimtmetyje kylantis Nasero 
saugyklos vanduo grasino užlieti Abu 
Simbelio šventyklas. Joms gelbėti 
1963 m. UNESCO organizavo unikalią 
gelbėjimo operaciją. Šventyklos buvo 
atskirtos nuo uolų, supjaustytos 30 
tonų luitais ir vėl surinktos vietovėje, 
esančioje 65,5  m aukščiau vandens 
lygio. Po keturis metus trukusio 
perkėlimo, naujoje vetoje šventyklos 
sugulė lygiai taip pat, kaip stovėjo 
prieš tai. Net sunku įsivaizduoti, kad 
kažkada jos stovėjo kitur!
Asuano užtvanka. Tai masyviausias 
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VIETA
EL GUNA

30 km į šiaurę nuo Hurgados Jūsų 
laukia jaukus ir romantiškas ku-
rortinis miestelis su jaukiais name-
liais salose. Salas jungia kanalai 
su tilteliais bei įvairiais perėjimais. 
Nepakartojamą atmosferą čia kuria 
lagūnos, įlankos, žaliuojantys ir 
žydintys augalai. Ekskursijos metu 
plaukiosime  įstabiosios El Gu-
nos kanalais ir tiesiog mėgausimės 
gražiais vaizdais, o sustoję panar-
dyti, dar ir povandeninio pasaulio 
grožybėmis.

RAUDONOSIOS JŪROS VENECIJA

VIETA ĮSPŪDIS

SPALVOTASIS KANJONAS

Daugiau nei prieš 2 mln. metų šioje 
vietoje viešpatavo Raudonoji jūra. 
Stiprus žemės drebėjimas perplėšė 
žemės plutą ir tuomet susidarė 
Spalvotasis kanjonas. Kanjono ilgis 
apie 5 km, aukštis 25–30 m, plotis 
nuo 2 iki 10 metrų. Klimato poveikis, 
gamta, dykumos vėjas, vanduo, kuris 
ilgus tūkstantmečius plovė šiuos 
kalnų darinius – visi šie faktoriai pa-
sidarbavo kuriant nepakartojamus 
uolų raižinius.

Nei skaičiai, nei aprašymai, net ir 
fotografijos toli gražu nenusako 
kvapą gniaužiančio šios vietos grožio. 
Į tas vilnijančias uolas galima žiūrėti 
be galo ir vis įžvelgti naujų formų 
ir piešinių. Žiūrint į šį kraštovaizdį 
sunku patikėti, kad akmeninės 
skulptūros, panašios į žmonių galvas, 
dramblio kojas ar kitus darinius  – 
gamtos jėgų darbas. Labai įspūdinga 
Kanjono pradžia, taip vadinamas 
Baltasis kanjonas. Čia uolų labirintų 
sienose ryškūs buvusio jūros dugno 
pėdsakai, sustingę fosilijose.

GAMTOS ŠEDEVRAS

GIDAS REKOMENDUOJA
Nepraleiskite progos šios 
ekskursijos metu pažvejoti. Galbūt 
pagausite patį egzotiškiausią laimikį 
savo žvejo karjeroje!

GIDAS REKOMENDUOJA
Vykstant į šią ekskursiją butina sportinė apranga ir fizinis pasiruošimas. Taip 
pat reikėtų įvertinti savo kūno masę bei sudėjimą, kadangi teks lįsti pro siauras 
angas, eiti ankštais tarpekliais. Nepamirškite įkrauti savo fotoaparatų, nes 
laukia nuostabūs vaizdai.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt22
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GIDAS REKOMENDUOJA
Šioje kelionėje labai svarbus fizinis 
pasiruošimas ir patogi avalynė. Rytas 
kalnuose belaukiant saulės patekėjimo 
bus žvarbus – apsirenkite šiltai!

VIETA

APLANKYSIME

MOZĖS KALNAS

Kelios valandos au-
tobusu nuo Šarm 
El Šeicho ir Jūs 
Sinajaus, dar vadi-
namo Mozės, kalno 
papėdėje prie Šv. 

Kotrynos vienuolyno, priklausančio 
graikų ortodoksų bažnyčiai. Bibli-
joje Sinajaus kalnas dar vadinamas 
„Horebo kalnu“ – „Dievo kalnu“. 
Manoma, kad šio kalno viršūnėje 
Mozė gavo dešimt Dievo įsakymų.

kiti apeiginiai daiktai. 
Vienuolyno teritorijoje auga erškėčių 
krūmas, kurio ugnies liepsnoje, pa-
sak legendos, Dievas pirmą kartą 
apsireiškė pranašui Mozei. Šioje 
vietoje vėliau buvo įrengta erškėčio 
krūmo koplyčia, o dar vėliau ir bazilika. 
Kad vie nuolynas būtų apgintas nuo 
klajoklių genčių, 537 m. buvo pastaty-
tos apsauginės sienos. 15 m aukščio 
ir 85 m ilgio raudonojo granito sienos 
saugojo vienuolyną nuo priešų. Х a. 
Egiptui tapus islamo šalimi, vienuolyno 
teritorijoje buvo pastatyta mečetė, kuri 
ir leido išsaugoti vienuolyną. Egipto 
valdovai globojo vienuolyną, todėl per 
visą ilgą savo istoriją jis nė karto nebu-
vo užgrobtas ar sugriautas.
Mozės kalnas. Nuostabiai žvaigždėta 
naktis. Vidudienio kaitrą pakeitė 
vėsuma. Apsižvalgius matyti tik tam-
soje žybsintys piligrimų žibintuvėliai, 
o ausyse – tik kopiančių žmonių ir 
kupranugarių duslūs žingsniai. 2285 m 

virš jūros lygio iškilusią viršūnę pasiek-
ti galima dviem keliais – trum pesniu, 
susidedančiu iš 3750 laiptelių, kuriuos 
uolose iškalė vienuoliai, arba XIX a. 
„nutiestu“ lengvesniu, bet ilgesniu, taip 
vadinamu „kupranugarių“, keliu.
Sunki kelionė viršun, tačiau tikima, 
kad kiekvienas iki aušros užkopęs į 
šį kalną, gaus visų savo nuodėmių 
atleidimą. Kalno viršūnėje – keli šimtai 
žmonių, visiškoje tyloje laukiančių 
saulės patekėjimo. Štai ji – iš tam-
sos išlaisvina ir apšviečia vieną po 
kitos kalnų viršūnes. Tobulo grožio 
saulėtekis kalnuose su nepakartojama 
Sinajaus pusiasalio panorama.

PASITIKTI SAULĖTEKIO

Saulėtekio belaukiant...

TOP OBJEKTAS. 
Šv. Kotrynos vienuolynas.
Egiptas buvo viena iš pirmųjų šalių, 
priėmusių krikščionybę. Nepai-
sant griaunančios istorijos tėkmės, 
daugelis vienuolynų, įkurtų pirmųjų 
krikščioniškos religijos skleidėjų, 
iki šiol atviri visiems, ieškantiems 
ramybės, o taip pat ir turistams. Šv. 
Kotrynos vienuolynas – seniausias vei-
kiantis ortodoksų vienuolynas, įkurtas 
VI a. 1570 metrų aukštyje Sinajaus kal-
nuose. Vienuolyno pavadinimas sieja-
mas su legenda apie šventąją kankinę 
Kotryną, tais laikas gyvenusią Alek-
sandrijoje ir nubaustą už savo tikėjimą. 
Vienuolyne, dviejuose auksinėse skry-
niose, yra saugomos šios šventosios 
kankinės relikvijos – galva ir ranka, o 
taip pat senieji rankraščiai, dokumen-
tai, knygos, daugiau nei 2000 ikonų ir 
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RAS MOHAMED
MAGIŠKAS POVANDENINIS PASAULIS

VIETA

ĮSPŪDIS

APLANKYSIME

Tik 18 km nuo Šarm El Šeicho kurorto 
plyti į UNESCO organizacijos saugomų 
objektų sąrašą įtrauktas Ras Mohamed 
nacionalinis parkas. Parkas garsėja 
savo iki 800 m gylio besitęsiančiais ko-
raliniais rifais, povandeninio pasaulio 
floros ir faunos įvairove. Šis naciona-
linis draustinis savo teritorijoje jungia 
Raudonosios jūros povandeninį pasaulį 
ir sausumoje esančius nuostabius dy-
kumos kraštovaizdžius bei laukinės 
gamtos paplūdimius.

Spalvingi koralų sodai stebina ir 
užburia žuvų įvairove ir spalvingumu. 
Niekas taip gerai neišvalo minčių, kaip 
plūduriavimas vandens paviršiuje ir 
grožėjimasis po vandeniu verdančiu 
gyvenimu. Įlankos vanduo savo sudėtimi 
panašus į Negyvosios jūros vandenį, 
pasižymi didele druskos koncentracija, 
tad dažnai vadinamas negyvuoju ežeru. 
Arba stebuklingąja, magiškąja įlanka, 
nes jos nesimato palydovų daromose 
nuotraukose. Vietiniai gyventojai tvirtai 
tiki, kad visi įlankos vandenyse sugalvoti 
norai būtinai išsipildys.

Chirurgžuves, lūpažu- 
ves, gruperius, garu-
pas, raguotes – prieš 
panerdami pavar-
tykite Raudonosios 
jūros žuvų atlasą, kad 

pažintumėte bei atskirtumėte gražias 
žuvis nuo pavojingų.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt24
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Petra įstrigusi tarp 
kalnų Jordanijo-
je. Tarpukalnėmis 
išraižytas slėnis, 
esantis tarp Akabo 
įlankos ir Negyvo-

sios jūros sužavės kiekvieną. Petra yra 
vienas iš pasaulio stebuklų, įtrauktų į 
UNESCO saugomų objektų sąrašą, ji 
taip pat patenka į pačių lankomiausių 
pasaulio vietų dešimtuką. Čia netgi 
buvo filmuojami „Indianos Džounso 
nuotykiai“. Šis Jordanijos miestas sle-
pia daugybę mįslių apie save ir kadaise 
čia gyvenusią nabatėjų gentį. Iki šiol 
mo kslininkai ginčijasi ar tai yra mies-
tas, ar gigantiškas akropolis, iškaltas 
rausvose uolose 900 metrų aukštyje 
virš jūros lygio.

ISTORIJA

VIETA ĮSPŪDIS

APLANKYSIME

Iždo pastatas

PETRA

Apie 200 m. pr. Kr. uolose išskaptuotas 
Petros miestas buvo Nabatėjos 
karalystės ir Romos imperijai priklau-
siusios Arabijos provincijos sostinė. 
Ilgą laiką šis miestas buvo laikomas 
prarastu. Galbūt miesto niekas nera-
do, o gal vieta buvo sąmoningai sle-
piama beduinų nuo svetimšalių akių. 
Petra pirmą kartą buvo atrasta 1812 
m. šveicaro Johano Burckhardo, kuris 
įkalbėjo klajoklius parodyti paslaptingąjį 
miestą. Nuo tų laikų į šį miestą stengiasi 
patekti istorikai, archeologai ir turistai iš 
visų pasaulio kampelių.

Vienas gražiausių senovės palikimų 
pasaulyje tiesiog pritrenkia savo didybe, 
erdvėmis ir spalvomis – nuo šviesiai 
geltonos ar baltos iki sodriai raudonos, 
tamsiai rudos. Po ilgos kelionės siau-
ru tarpekliu prieš akis išnyra uolose 
iškalti rūmai, grandiozinės šventyklos, 
daugybė laiptuotų takų, senovinis teat-
ras, vienuolynas – sunku žodžiais nu-
pasakoti tą įspūdį, kurį palieka ši šiek 
tiek mistiška ir siurrealistinė vieta.

Petroje įdomybių tiek, kad prireiktų 
keleto dienų pasivaikščiojimui, tačiau 
yra keletas objektų, kuriuos pamatyti 
tiesiog būtina.
Al-Khazneh arba iždo pastatas – Pet-
ros miesto pasididžiavimas ir pats 
gražiausias paminklas. Pastaty-
tas jis kaip nabatėjų karaliaus Areto 
III kapavietė I amžiuje prieš Kristų. 
Išraiškingais raižiniais puoštas fasa-
das yra laikomas genialios nabatėjų 
inžinerijos pavyzdžiu.
Qasr al-Bint – viena pagrindinių 
nabatėjų sostinės šventyklų. Taip pat 
verta pamatyti senovinį teatrą bei kuklų 
Mozės brolio Aarono laidojimo rūsį.

DYKUMų ROŽĖ

GIDAS REKOMENDUOJA
Į Petrą galima vykti iš Šarm El 
Šeicho keltu arba lėktuvu. Pastarasis 
būdas, žinoma, greitesnis ir ne toks 
varginantis.
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FAKTAI

APLANKYSIME

EDFU IR 
KOM OMBO

Kruizo Nilu metu aplankysime šiuos 
du miestus, iki šiol garsėjančius nuo-
stabiomis senovės šventyklomis. 
Edfu – tai pusiaukelė tarp Luksoro 
ir Asuano. Miestas nedidelis, tad 
turistai važiuoja apžiūrėti ne jo, o 
garsiosios Horo šventyklos. O Kom 
ombo miestas Senajame Egipte buvo 
vadinamas „Aukso miestu“. Per jį ėjo 
karavanų keliai iš Nubijos ir aukso 
kasyklų. Dabar tai žemės ūkio mies -
tas, apsuptas cukranendrių ir javų 
laukų, besididžiuojantis Kom Ombo 
šventykla.

TOP OBJEKTAS.
 Kom Ombo šventykla. Šventykla stovi 
ant kalvos su nuostabu vaizdu į Nilą. Ji 
skirta dviems dievams: Horui – Egipto 
dievui bei globėjui ir Sobekui – dievui 
krokodilo galva, globojusiam Nilą.
Tai turėjo įtakos ir šventyklos 
architektūros simetriškumui – du 
įėjimai, dvi salės, dvi švenčiausiosios 
vietos. 
Labai graži šios šventyklos kolonų 
puošyba – lotosai ir lelijos čia simboli-
zuoja Aukštutinį Egiptą, o papirusai – 
Nilo deltą. 
Nors šventykla po paskutiniojo žemės 
drebėjimo labai apgriuvo, tačiau jos 
sienos vis dar pasakoja daug istorijų 
apie Ptolemėjų dinastiją (graikų 
kilmės faraonus), valdžiusią Egiptą 
po Aleksandro Makedoniečio (323–32 
m. pr. Kr.). Šventyklos statyba buvo 
pradėta II a. pr. Kr., Ptolemėjo VI 
Filometoro, vėliau I a. pr. Kr. ją tęsė 
Naujasis Dionisas (Ptolemėjas XII), o 
apie 30 m. pr. Kr. užbaigė Romos im-
peratorius Augustas.

Kom Ombo šventykloje galėsite 
susipažinti su senoviniais chirurgi-

niais instrumentais, kuriuos vaizduoja 
šventyklos bareljefai, Nilometru – 
prie taisu upės vandens lygiui matuoti 
bei senuoju egiptiečių kalendoriumi, 
kuris buvo sudarytas pagal Nilo pot-
vynius. Šalia pietinės šventyklos sie-
nos stovinčioje Hator šventyklėlėje 
saugomos bauginančiai įspūdingos 
krokodilų mumijos.

Horo šventykla. Tai 
geriausiai išsilaikęs 
senovės Egipto pa-
minklas. Dievas 
Horas vaizduojamas 
sakalo galva ir lai-

komas viso Egipto dievu – suvienytoju. 
Jis gimė meilės ir derlingumo deivės 
Izidės ir pomirtinio gyvenimo dievo 
Ozyrio šeimoje, kad atkeršytų savo 
dėdei – audrų dievui Setui už Ozyrio 
nužudymą. Ši ir kitos mitologinės 
istorijos yra puikiai pavaizduotos ir 
išlikusios Edfu šventyklos sienose.

Kom Ombo šventykla

Dievas Horas su sakalo galva

MIESTAI PRIE NILO

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt26
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VIETA ISTORIJA

ASKETIŠKOJI DYKUMA

Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuo-
lynai  – du garsūs IV amžiuje įkurti 
koptų vienuolynai, nuo Sueco kanalo 
nutolę 150 kilometrų į pietus ir įsikūrę 
neįtikėtinai nuostabaus kalnų masy-
vo fone.  Jei nuo vieno vienuolyno iki 
kito galėtumėte keliauti tiesiai – tektų 
nuvykti apie 25 km, tačiau dykuma 
vingiuojančiu keliu teks įveikti visus 
85 km.
Šios vietos – vienos švenčiausių tiek 
koptams (Egipto krikščionims), tiek ir 
likusiems pasaulio krikščionims. Šie 
vienuolynai yra pirmieji vienuolynai 
Egipte ir visame krikščioniškajame 
pasaulyje. Pirmojo vienuolyno 
įkūrėjas Šv. Antanas davė pradžią 
vienuolynų steigimo tradicijai, o Šv. 
Paulius buvo pirmasis vienuolis-
atsiskyrėlis.

Prieš daugelį amžių šiose vietose, 
vie noje iš kalnų olų, asketiškai gyve-
no „vienuolystės tėvas“ Šv. Antanas. 
Šv. Antano vienuolynas buvo įsteigtas 
išsyk po šio šventojo mirties. Daugelį 
metų ramybės ir sveikatos čia 
ieškodavo ištisi piligrimų būriai. 
Šiandien šis vienuolynas – tikras 
miestelis su bažnyčiomis, sodais ir 
ūkiniais statiniais. Čia saugomos itin 
retos senovinės ikonos bei senieji 
tekstai koptų ir arabų kalbomis. 
Šv. Pauliaus vienuolynas pastatytas 
nuošalios olos vietoje, kurioje iki pat 
savo mirties nuo romėnų persekio-
jimo slapstėsi Šv. Paulius. Pasak le-
gendos, šventasis maitinosi vien van-
deniu ir duona, kurią jam atnešdavo 
varnas. Bažnyčioje laikomas balto 
marmuro sarkofagas su šio šventojo 
palaikais.

Šv. Antano koptų 
vienuolynas

ŠV. ANTANO IR ŠV. 
PAULIAUS VIENUOLYNAI

GIDAS REKOMENDUOJA
Lankant koptų vienuolynus galioja 
panašus aprangos kodas, kaip ir 
lankant mečetes. Tad vykdami į šią 
ekskursiją nevilkėkite mini sijonų, 
itin trumpų šortų, rūbų su giliomis 
iškirptėmis. Pageidautina vilkėti 
kelius dengiančias kelnes ar sijonus, 
palaidines ilgesnėmis rankovėmis, 
turėti, kuo prisidengti pečius.
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ŠARM EL ŠEICHAS
KURORTINIO EGIPTO SOSTINĖ

VIENAS PRESTIžIšKIAUSIų 
KURORTų EGIPTE.

PUIKUS 4* IR 5* VIEšBUčIų 
PASIRINKIMAS.

ĮSPūDINGI KORALINIAI 
RIfAI, ESANTYS 
TIESIOG VIEšBUčIų 
PAPLūDIMIUOSE.

GALIMYBė NUKELIAUTI 
Į JERUZALę IR PETRą 
JORDANIJOJE.

šALIA RAS MOhAMEDO 
žINOMIAUSIO JūRINIO 
NAcIONALINIO PARKO. 

TAI NARDYTOJų ROJUS – 
VIENA GERIAUSIų 
NARDYMO VIETų 
PASAULYJE.

GIDAS REKOMENDUOJA
Šarm El Šeichas, kaip ir Hurgada, 
yra pasidalijęs į keletą rajonų. Tad 
rinkdamiesi viešbutį atkreipkite 
dėmesį į rajono, kuriame jis yra, 
ypatybes!

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt28



EKSKURSIJOS

Naama Bay – kurorto traukos centras – 
triukšminga alėja, pilna kavinių, restoranų, 
parduotuvių, naktinių klubų ir viešbučių. Čia 
esanti įlanka išsiskiria smėlėtu paplūdimiu, 
kai tuo tarpu visas Šarm El Šeicho 
kurortas garsėja koraliniais paplūdimiais. 
Palei pakrantę nusidriekusi pėsčiųjų 
alėja – poilsiautojų mėgstama vakarinių 
pasivaikščiojimų vieta. 

Old Market – senasis Šarm El Šeicho 
miestas arba turgus, nuo Naama Bay 
nutolęs apie 5 km, vilioja tuos, kurie nori 
pajusti kiek autentišką Egipto dvasią. Čia 
įsikūręs turgus gundo pirkėjus arabiškų 
suvenyrų gausybe, beduiniškos kavinės  – 
kaljanų dūmais ir egiptietiška arbata. Šis 
rajonas įsikūręs šalia Sharm El Maya 
įlankos ir yra pats seniausias Šarm El 
Šeicho rajonas. 

Hadaba – iš arabų kalbos išvertus reiškia 
„uola“ (el hadaba). Tai Šarm El Šeicho 
rajonas, iš dalies įsikūręs ant kalvos. 
Hadaboje yra įkurti Alf Leila Wa Leila – 
„1001“ nakties pasakos motyvais pastatyti 
rūmai, kuriuose vyksta teatralizuoti šou 
žiūrovams, taip pat yra il merkato – 
šiuolaikinė pramogų ir prekyviečių alėja. 

Shark’s Bay – arčiausiai oro uosto esantis 
Šarm El Šeicho rajonas, gausus viešbučių 
su didelėmis teritorijomis bei koralinėmis 
pakrantėmis. Teigiama, kad koralai šioje 
pakrantėje – vieni įspūdingiausių. Tai gana 
naujas, besikuriantis rajonas, kuriame yra 
Soho centras, traukiantis įvairių restoranų, 
kavinių, parduotuvių gausa.

Nabq Bay vietinių gyventojų dar vadinamas 
her Enat – iš arabų k. išvertus reiškia 
„paskendusį miestą“. Šis Šarm El Šeicho 
rajonas yra labai ramus ir labai traukiantis 
giluminio nardymo mėgėjus, nes pakrante 
tęsiasi didžiulis koralas, o po vandeniu gausu 
paskendusių laivų liekanų. Tai apie 25–30 
km nuo Naama Bay nutolusi kurortinė zona.

  Mozės kalnas ir Šv. Kotrynos 
vienuolynas.
  Ras Mohamedo nacionalinis 

draustinis.
  Jeruzalė.
  Petra Jordanijoje.
  Spalvotasis kanjonas.
  Kairas.
  Safaris džipais.

GIDAS REKOMENDUOJA
Jei bijote nerti į jūrą, o pamatyti 
povandeninį pasaulį smalsu, 
rekomenduojame ekskursiją laivu su 
stikliniu dugnu.

Šarm El Šeichas
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Viešbutis: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 15 km iki Nama Bei, 
ant jūros kranto. Viešbučio pagrindiniame 3-jų aukštų pastate ir 2-jų 
aukštų pastatų komplekse yra: 9 Superior tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 60 kv. m), Deluxe, Premier, Panorama, one Bedroom Suite, one 
Bedroom Suite Deluxe, Garden Gezira Suite, Superior Gezira Suite, Deluxe 
Gezira Suite, tiran Suite, Ambassador Suite, Presidential Suite, Royal Suite 
tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, koralai (rekomenduojama speciali avalynė), 2 pontonai. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai. Yra funikulierius į 
paplūdimį.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 360 35 55. faks. +2 (069) 791 77 88. 

Interneto svetainė: www.fourseasons.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 

papildomą mokestį)
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 220 asm.)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirčių kompleksas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ golfas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų 
klubas

 ♦ žaidimų 
aikštelė

Four Seasons Pusryčiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt30



Šarm El Šeichas

Dreams Vacation Resort Sharm

Viešbutis: 23 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki Nama Bei 
įlankos, Hadabos rajone, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2003 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir devyni 2-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 319 numerių: 292 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 34 kv. m), 12 Suite, 15 Junior Suite ir Connected tipų 
numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai 
 ♦ 4 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis
 ♦ mini futbolas 
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ teniso korto apšvietimas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 

Ultra viskas įskaičiuota

Paplūdimys: „Dreams Beach Resort“ viešbučio. Smėlio, yra koralų 
(rekomenduojama speciali avalynė), yra pontonas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (069) 366 01 70. faks. +2 (069) 366 01 99. 

Interneto svetainė: www.dreamsresortsegypt.com
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Hyatt Regency Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 10 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 6 km iki Nama Bei 
įlankos, 10 km iki senamiesčio, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 
2000 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 1-o, 2-jų, 3-jų bei 4-ių aukštų 
pastatų kompleksai, 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, smėlio, šalia koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 360 12 34. faksas +2 (069) 360 36 00.  

Interneto svetainė: www.sharmelsheikh.regency.hyatt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 840 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 

 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas 
(nuo 4 iki 12 
metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt32



Šarm El Šeichas

Le Royal Sonesta 
Collection Luxury Resort

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 1 km iki 
Nama Bei įlankos, 13 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
Viešbutis pastatytas 2009 metais. 2-jų aukštų viešbučio 
korpusuose yra 166 numeriai: 145 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 43 kv. m), Belleigio tipo numeriai (43 kv. m), 
Executive tipo numeris (86 kv. m), 4 Junior Suite tipo numeriai 
(58 kv. m), Presidential Suite tipo numeris (140 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. (002 069) 360 07 25. faksas (002 069) 360 07 33. 

Interneto svetainė: www.sonesta.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ grožio salonas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtys*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo centras
 ♦ diskoteka*
 ♦ vandens sporto priemonės

*(„Sonesta Club“ viešbučio 
teritorijoje)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
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Viešbutis: 10 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 2 km iki Nama Bei, 
pirmoje viešbučių linijoje, 200 m iki jūros. Pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro penki 
5-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 302 numeriai: 298 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 23 kv. m), Connected tipo numeriai, 2 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia ir 4 vilos.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
180 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Paplūdimys: 4 nuosavi smėlio paplūdimiai, šalia koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė), pontonai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (069) 360 00 81. faks. +2 (069) 360 00 85. 

Interneto svetainė: www.accor.com

Movenpick Sharm Namaa Bay Pusryčiai, vakarienė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt34



Šarm El Šeichas

Renaissance Golden
View Beach

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 21 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 9 km iki Nama Bei 
įlankos, 5 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Pastatytas 2003 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose 
yra 384 numeriai: 270 standartinių Deluxe tipo numerių (maks. 2+1 
asm., 37 kv. m), šeimyniniai Suite tipo numeriai ir Executive Suite tipų 
numeriai. Yra Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, šalia koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (069) 366 46 94. faksas +2 (069) 366 46 95.  

Interneto svetainė: www.renaissancesharmelsheikh.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 220 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortas
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyriai 
suaugusiųjų 
baseinuose)

 ♦ vaikų klubas
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Savoy Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 15 km iki Nama 
Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Pastatytas 2000 
metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, 2-jų bei 3-jų 
aukštų korpusai ir vilos, kuriuose yra 477 numeriai: 352 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 45 kv. m), šeimyniniai numeriai, Diplomatic 
Suite, Royal Suite, interconnected, Royal Savoy ir Royal Savoy Suite tipų 
numeriai, vilos ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pontonas, koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 360 25 00. faksas +2 (069) 360 27 77. 

Interneto svetainė: www.savoy-sharm.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 13 restoranų (12 a 
la carte)

 ♦ 11 barų
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ grožio salonas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 1200 asm)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt36



Šarm El Šeichas

Radisson Blu Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 km iki Nama Bei 
įlankos, Nabq Bay rajone, 25 km iki senamiesčio, pirmoje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 
metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas bei 1-o, 
2-jų aukštų korpusai. Viešbutyje yra 331 numeris: 178 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m), Marine Club, Royal Suite, 
Junior Suite tipų numeriai bei Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai (rekomenduojama speciali avalynė), 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (069) 371 03 15. faksas +2 (069) 371 03 12. 

Interneto svetainė: www.radissonblu.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 220 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas
 ♦ vandens parkas („Park Inn“ 
viešbutyje)

 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė 
(paplūdimyje)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Novotel Beach Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki Nama 
Bei senamiesčio, Nama Bei įlankoje, pirmoje viešbučių linijoje. 
Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą atnaujintas 2002 
metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra: 189 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Presidential Suite, Junior Suite ir Connected tipų numeriai bei 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 360 01 72. faksas +2 (069) 360 01 93.  

Interneto svetainė: www.novotel.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų, „Novotel 
Palm“ viešbutyje)

 ♦ pramoginiai renginiai

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas („Novotel 
Palm“ viešbutyje)

 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt38



Šarm El Šeichas

Novotel Palm Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 1 km iki 
Nama Bei, 7 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. 
Viešbutis pastatytas 2008 metais. Viešbutis yra sudarytas iš 
pagrindinio pastato ir dviaukščių pastatų, kuriuose yra 185 
numeriai: 81 standartinis numeris (maks. 2+2 asm., 40 kv. 
m), šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: „Novotel Beach“ viešbučio, smėlio, 
pontonas. Skėčiai, gultai čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 360 01 72. faksas +2 (069) 360 01 93.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ parduotuvės („Novotel 
Beach“ viešbutyje)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ pramoginiai renginiai*

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vandens sportas priemonės*

* („Novotel Beach“ viešbutyje)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
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Nubian Island Ultra viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (vienas 
iš jų - skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 km iki Nama 
Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Pastatytas 
2005 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 229 numeriai: 156 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), šeimyniniai 
numeriai, Executive Suite, Presidential Suite ir Royal Suite tipų 
numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralų (rekomenduojama speciali avalynė), 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (010) 250 62 00. faksas +2 (010) 250 62 06.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 220 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ SPA centras
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt40



Šarm El Šeichas

Nubian Village Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 25 km iki Nama Bei 
įlankos, 30 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 
1998 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas bei 3-jų aukštų pastatų ir 
1-o aukšto vasarnamių kompleksas, kuriame yra 291 numeris: 96 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm. 40 kv. m), šeimyniniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 50 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
55 kv. m), vasarnamiai bei Royal Suite ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai (rekomenduojama speciali avalynė), 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (010) 114 70 00. faksas +2 (069) 371 02 00. 

Interneto svetainė: www.thenubianvillage.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ konferencijų salė (iki 
220 asm., „Nubian 
Island“ viešbutyje)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo centras

* „Nubian Island“ viešbutyje

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai renginiai
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Royal Albatros Moderna Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 25 km iki Nama Bei 
įlankos, 33 km iki senamiesčio, Nabq Bei rajone, ant jūros kranto. 
Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 680 numerių: 607 standartiniai 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm. 35 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Junior Suite, Royal Suite, Presidential Suite ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 371 04 00. faksas +2 (069) 371 04 09.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 12 barų
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 70 
asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 5 baseinai (3 iš jų - skyriai 
suaugusių baseinuose)

 ♦ 12 vandens kalnelių
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt42
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Sea Club Luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 km iki Nama Bei 
įlankos, 25 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Pastatytas 2001 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų aukštų korpusai, 
kuriuose yra 356 numeriai: 354 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), šeimyniniai ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pontonas, yra koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 371 01 70. faksas +2 (069) 371 01 75.

Interneto svetainė: www.seagroupresorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Viešbutis: 15 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 2 km iki Nama 
Bei įlankos, 7 km iki senamiesčio, pirmoje viešbučių linijoje. 
Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2009 
metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame 
yra 520 numerių: 365 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 40 
kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+3 asm., 55 kv. m), Executive, 
Palm Suite, Garden Suite ir Connected tipų numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/ terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 6 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
(„Sonesta Club“ viešbutyje)

 ♦ smiginis
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas 
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai (3 iš jų - 
skyriai suaugusiųjų 
baseinuose)

 ♦ 2 žaidimų aikštelės
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 
12 metų)

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pontonas, šalia koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (069) 360 07 25. faks. +2 (069) 360 07 33. 

Interneto svetainė: www.sonesta.com

Sonesta Beach Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt44
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Shores Amphoras Ultra viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ 6 baseinai (skyriai 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 8 km iki Nama Bei 
įlankos, 4 km iki senamiesčio, Hadabos rajone, ant jūros kranto. 
Pastatytas 2001 metais. Viešbutį sudaro du 2-jų aukštų pastatai, 
2-jų aukštų korpusas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 484 numeriai: 302 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 35 kv. m), šeimyniniai numeriai, Chalet, Emeralds Standart, 
Emeralds Suite ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai, pontonas (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 366 18 15. faksas +2 (069) 366 16 97.

Interneto svetainė: www.shorehotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 6 atviri baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(maks. 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras
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Baron Palms

Viešbutis: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 17 km iki Nama Bei centro, 
antroje viešbučių linijoje, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. 3-jų aukštų viešbučio 
pastatuose yra 230 numerių: 168 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 
38 kv. m), šeimyniniai, Junior Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai, pontonas. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
- nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +(2 069) 367 01 70. faks. +(2 069) 367 01 80. 

Interneto svetainė: www.baronhotelsegypt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (5 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ SPA centras
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ krepšinis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Baron Resort

Viešbutis: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 15 km iki Nama Bei 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 360 numerių: 347 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 40 kv. m), šeimyniniai, Deluxe Front Sea View, 
Executive Suite, Royal Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralų, yra pontonas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +(2 069) 367 01 00. faks. +(2 069) 367 01 07. 

Interneto svetainė:www.baronhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (4 a la carte)
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ 2 teniso kortai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės (iki 
235 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ aerobika
 ♦ krepšinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viskas įskaičiuota

Luxe viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt46
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Laguna Vista Beach Resort 

Laguna Vista Garden Resort

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 11 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 24 km iki Nama Bei įlankos, 
30 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. Pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas kuriuose, yra 370 numerių: 
141 standartinis numeris (maks. 3+1 asm., 65 kv. m), standartiniai Chalet 
tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 55 kv. m), Duplex Chalet, SPA tipo numeriai, 
Executive Suite, Royal Suite, Presidential Suite, Superior, Connected tipų 
numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 371 01 21. faksas +2 (069) 371 01 20. 

Interneto svetainė: www.balbaagroup.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už papildomą 
mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 atviri baseinai 
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia 
(uždarame baseine)

 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ diskoteka
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 24 km iki Nama 
Bei įlankos, 30 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. 
Pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
bei 1-o ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra 
160 numerių: 128 standartiniai Chalet tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 45 kv. m), šeimyniniai Chalet tipo numeriai (maks. 3+1 
asm., 55 kv. m), Connected tipo numeriai ir numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.

Paplūdimys: viešbučio „Laguna Vista Beach Resort“. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (069) 371 01 21. faksas +2 (069) 371 01 20. 

Interneto svetainė: www.balbaagroup.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai (2 a la carte)
 ♦ 3 barai (2 viešbutyje)*
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės*
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ SPA centras*

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ pramoginiai renginiai*
 ♦ diskoteka (tik įėjimas)*

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ biliardas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ teniso kortai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso kortų apšvietimas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ nardymo centras*

* „Laguna Vista Beach Resort“

Vaikams:
 ♦ baseinas (atskira dalis 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
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Viešbutis: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 4 km iki 
Nama Bei įlankos, 10 km iki senamiesčio, antroje viešbučių 
linijoje. Pastatytas 1999 metais. Viešbutį sudaro vieno 
ir dviejų aukštų pastatai, kuriuose yra 415 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 20 kv. m) ir šeimyniniai numeriai.

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/ terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 restoranai (4 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ 5 baseinai 
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ kirpykla*
 ♦ SPA centras*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės* (iki 300 
asm).

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai*
 ♦ diskoteka*

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA centras*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

* „Sheraton Main Building“

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Paplūdimys: koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (069) 360 20 70. faks. +2 (069) 360 20 99. 

Interneto svetainė: www.sheraton.com/sharm

Sheraton Sharm Resort Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt48
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Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (skyriai 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
11 metų)

Shores Aloha

Shores Golden

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki 
Nama Bei įlankos, 4 km iki senamiesčio, Hadabos rajone, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 
206 numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 20  kv. 
m), Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai (rekomenduojama speciali avalynė), 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (069) 366 14 95/6. faksas +2 (069) 366 14 21. 

Interneto svetainė: www.shoresaloha.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konfernecijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ SPA centas

Viešbutis: 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 10 km iki Nama Bei 
įlankos, 3 km iki senamiesčio, Hadabos rajone, antroje viešbučių 
linijoje (500 m iki jūros). Pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pastatai, 
kuriuose yra 250 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 35 kv. m) ir 
Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: viešbučio „Shores Aloha“ teritorijoje, koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (069) 366 51 08. faksas +(069) 366 51 07.  

Interneto svetainė: www.shoresgolden.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/ terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
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Amarante Garden Palms

Hilton Sharm Sharks Bay

Viešbutis: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 15 km iki Nama Bei 
įlankos, 25 km iki senamiesčio, Sharks Bay įlankoje, pirmoje ir 
antroje viešbučių linijose. Viešbutis pastatytas 2002 metais. Viešbutį 
sudaro dviaukščių ir triaukščių pastatų kompleksas. Viešbutyje 
yra 629 numeriai: 136 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm. 25 
kv. m), Standard Pool View, Deluxe Pool View, Sea View Room, triple 
Deluxe tipo numeriai, šeimyniniai, šeimyniniai Deluxe Pool View tipo 
numeriai, Diamond Deluxe Suite ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Yra pontonas, rekomenduojama 
speciali avalynė. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +(002 069) 360 33 33. faks. +(002 069) 360 39 90. 

Interneto svetainė: www.hilton.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose) 

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai 
 ♦ 7 barai 
 ♦ 7 baseinai 
 ♦ kirpykla 
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ internetas

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ 2 teniso kortai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ nardymo kursai 
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymas 
 ♦ vandens sportas paplūdimyje

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ pramoginiai 
renginiai 

 ♦ vaikų klubas

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 4 km iki Nama Bei 
centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2005 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 188 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 30 kv. m), Superior ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: smėlio („Delta Sharm Beach“, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 360 12 90. faksas +2 (069) 360 12 94.

Interneto svetainė: www.jjwhotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ terasa (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
bei valymo 
paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ nardymas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Beach Albatros SSH

Viešbutis: 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki Nama 
Bei įlankos, senajame mieste, ant jūros kranto. Pastatytas 1999 
metais. Viešbučio pastatuose yra 228 numeriai: 192 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), šeimyniniai numeriai. Yra 
Connected tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio paplūdimys, yra koralų 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: Skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +20 (69) 366 39 23-24. faks. +20 (69) 366 39 21. 

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas (už 
papildomą mokestį)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai 
 ♦ 2 atviri baseinai 
 ♦ seifas 
(registratūroje - už 
papildomą mokestį) 

 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla 
 ♦ parduotuvės 
 ♦ valiutos keitykla 
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai tenginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortai 
(apšvietimas už 
papildomą mokestį)

 ♦ teniso rakečių nuoma 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Helnan Marina

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Nama Bei įlankoje, 
pirmoje viešbučių linijoje (paplūdimys - per požeminę perėją). 
Pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2011 
metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų ir 2-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 298 numeriai: 125 Superior tipo numeriai (maks. 2 asm., 
17 kv. m), Deluxe, Royal Suite ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 360 01 70. faksas +2 (069) 360 01 71.

Interneto svetainė: www.helnan.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 90 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ smiginis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ SPA centras
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės
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PR Club El Hayat

Oriental Rivoli

Viskas įskaičiuota

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viešbutis: 9 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 km iki Nama Bei 
įlankos, Nabq Bay rajone, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2008 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 194 numeriai: 122 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 36 kv. m), Superior tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 36 kv. m).

Paplūdimys: šalia viešbučio „Laguna Vista“ („Pataya Beach“), 
koralų (rekomenduojama speciali avalynė). Nemokamas autobusas 
į paplūdimį. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 371 00 18. faksas +2 (069) 371 00 19.

Interneto svetainė: www.balbaagroup.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkona/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas 
 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ biliardas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (dalis 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 10 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 1 km iki Nama 
Bei centro, 7 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje, 300 m 
iki jūros. Pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro du 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 140 numerių: 70 Superior tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 22 kv. m), šeimyniniai, Suite ir Connected tipų 
numeriai.

Paplūdimys: „Gafy“ paplūdimys (per kelią), smėlio. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (069) 360 06 52. Faksas +2 (069) 360 05 96. 

Interneto svetainė: www.orientalrivoli.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą 
registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ paplūdimio tinklinis
Už papildomą mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyriai 

pagrindiniuose 
baseinuose)
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Sea Garden

Sea Life SSH

Luxe viskas įskaičiuota

Luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 km 
iki Nama Bei įlankos, Nabq Bay įlankoje, 25 km iki 
senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 
2007 metais. 2-jų aukštų viešbučio pastatuose yra 180 
numerių: standartiniai Suite tipo numeriai (maks. 3+2 
asm., 59 kv. m), šeimyniniai ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: „Sea Club“ ir „Sea Life“ viešbučių, koralai, pontonas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (069) 371 01 70. faksas +2 (069) 371 01 75. 

Interneto svetainė: www.seagroupresorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ grožio salonas („Sea 
Club“ viešbutyje)

 ♦ parduotuvės („Sea 
Club“ viešbutyje)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė („Sea 
Club“ viešbutyje)

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis(„Sea Club“ 
viešbutyje)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai 
renginiai

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 
iki 13 metų)

 ♦ sūkurinė vonia („Sea 
Club“ viešbutyje)

 ♦ biliardas
 ♦ SPA centras
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas 
(nuo 3 iki 12 
metų)

 ♦ pramoginiai 
renginiai

Viešbutis: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 
km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2001 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbučio 
pastatuose yra 274 standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 37 kv. m) ir Connected tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai, pontonas 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 371 01 79. faksas +2 (069) 371 01 81. 

Interneto svetainė: www.seagroupresorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės („Sea 
Club“ viešbutyje)

 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų 
salė („Sea Club“ 
viešbutyje, iki 350 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė („Sea Club 
Resort“ viešbutyje)

 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis („Sea Club Resort“ 
viešbutyje)

 ♦ SPA centras („Sea Club 
Resort“ viešbutyje)

 ♦ sūkurinė vonia 
(„Sea Club“ 
viešbutyje)

 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
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Sol Sharm

Sol Cyrene Hotel

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas

Viešbutis: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 15 km iki Nama 
Bei, 20 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje, 400 m iki 
paplūdimio. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 207 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 24 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, koralai, pontonas (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
- nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (069) 367 06 30. faksas +2 (069) 367 06 40.

Interneto svetainė: www.solcyren.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ nardymo centras

Viešbutis: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 15 km iki Nama 
Bei įlankos, 20 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje, 500 
m iki paplūdimio. Pastatytas 2003 metais. Viešbutį sudaro trys 
3-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 214 numerių: 211 standartinių 
numerių (maks. 3+1 asm., 22 kv. m), Junior Suite ir Connected tipo 
numeriai.

Paplūdimys: „Sol Cyrene“ viešbučio, pontonas, koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Nuvežimas iki paplūdimio 
- nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (069) 367 05 01. faksas +2 (069) 367 05 02.

Interneto svetainė: www.solsharm.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 90 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt54



Mexicana Sharm Resort

Sonesta Club

Viešbutis: 10 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 2 km Nama Bei 
įlankos, 8 km iki senamiesčio, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 
1997 metais. Viešbutyje yra 409 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 37 kv. m)

Paplūdimys: „Sonesta Beach” viešbučio, per kelią, nuosavas, 
smėlio, yra koralų, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai- 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (069) 360 12 80. faks. +2 (069) 360 12 81. 

Interneto svetainė: www.sonesta.com

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la carte)
 ♦ 3 barai
 ♦ 5 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis*
 ♦ smiginis*
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ biliardas
 ♦ masažas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo centras*
 ♦ biliardas*

* „Sonesta Beach” viešbutyje

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 
12 metų)

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Šarm El Šeichas

Vaikams:
 ♦ baseinas (2 skyriai 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 18 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 6 km iki Nama Bei 
įlankos, 3 km iki senamiesčio, Hadabos rajone, 1 km iki jūros. 
Pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2010 
metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 
194 numeriai: 106 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 34 kv. m), 
šeimyniniai numeriai, Deluxe Suite ir Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: 2 paplūdimiai: „Terrazine Beach“ – smėlio ir „Palma 
Beach“ – koralinis (šalia „Hilton Waterfalls“ viešbučio, rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Nuvežimas iki paplūdimių - nemokamas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (069) 366 14 90. faksas +2 (069) 366 14 91.

Interneto svetainė: www.saharamexicana.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
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Park Inn

Gafy Resort

Viešbutis: 15 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 1 km iki 
Nama Bei centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
vieno ir trijų aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 204 
numeriai: 150 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 30   
kv. m), Superior ir Connected tipų numeriai. 

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (069) 360 02 10. faks. +2 (069) 360 02 16. 

Interneto svetainė: www.gafyresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ vaikų klubas

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 24 km iki Nama Bei įlankos, 
28 km iki senamiesčio, Nabq Bay rajone, antroje viešbučių linijoje. 
Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 401 numeris: 264 standartiniai numeriai (maks. 
3+1 asm., 33 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 3+1 asm., 75 kv. m), 
Superior, Connected tipų numeriai.

Paplūdimys: „Radisson Blue Beach” viešbučio, koralai, pontonas 
(rekomenduojama speciali avalynė). Nuvežimas iki paplūdimio - nemokamai. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (069) 371 03 13. faksas +2 (069) 371 03 14.

Interneto svetainė: www.sharm.parkinn-egypt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 9 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ mini futbolas*
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto 
apšvietimas*

 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

*„Radisson Blue” 
viešbutyje

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt56



Sharm Elysees

Aida Resort & Hotels

Viešbutis: 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 5 km iki Nama Bei 
įlankos, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 1994 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas ir 2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose 
yra 235 numeriai: 233 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 24-
28 kv. m), Corner Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: „Terrazzina” viešbučio, smėlio, „El Fanar” – koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai. Iki paplūdimio veža 
viešbučio autobusas - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (069) 366 07 20. faks. +2 (069) 366 12 46. 

Interneto svetainė: www.aidahotelsharm.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo kursai
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
suaugusiųjų baseine)

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Šarm El Šeichas

Viešbutis: 15 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Nama Bei 
centre, 7 km iki senamiesčio. Atidarytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 76 numeriai: 54 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Superior, 
Deluxe tipo numeriai.

Paplūdimys: miesto, smėlio, koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (069) 360 37 54. faksas +2 (069) 360 37 39.

Interneto svetainė: www.sharmelysees.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ baras
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Už papildomą mokestį:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)
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Dahabo apylinkėse daug 
įspūdingų nardymui vietų

DAHABAS
POILSIS NUO CIVILIZACIJOS

NARDYTOJų MEKA.

DAR NEPALIESTAS 
MASINIO TURIZMO, BE 
ĮPRASTO KURORTINIO 
šURMULIO.

AUKSINIAI PAPLūDIMIAI.

LABAI TINKAMAS POILSIUI 
NUO cIVILIZAcIJOS.

JAUKUS SENAMIESTIS SU 
„hIPIšKA“ ATMOSfERA.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt58



EKSKURSIJOS

Dahabas įsikūręs Akabos įlankoje ir nuo 
triukšmingojo Šarm El Šeicho nutolęs 
apie 100 km.
Šį Raudonosios jūros pakrantės perlą 
sudaro dvi dalys – Assalah, beduinų 
kaimelis ir administracinis Dahabo 
centras, esantis šalia įlankos. Tarp šių 
pagrindinių Dahabo kurorto vietų ir už jų 
driekiasi viešbučių teritorijos. Šiaurinę 
kurorto dalį itin mėgsta pigaus poilsio 
ieškantys savarankiški keliautojai ir 
nardymo entuziastai.

Vietiniai viešbučiai Dahabe turis-
tus pasitinka jaukia aplinka, namus 
primenančia atmosfera. Šiuo metu dau-
guma atvykstančiųjų pailsėti į Dahabą 
yra jaunimas iš įvairių pasaulio šalių, 
pageidaujantis įdomiai, netradiciškai 
ir aktyviai praleisti laisvalaikį nardant, 
buriuojant ar mėgaujantis kitais van-
dens sporto privalumais.

Nardymas Dahabe 
patogu nardyti tiek 
giliau po vandeniu, 
tiek netoli kranto 
(paviršiuje), nes yra 
daugiau nei 20 nar-

dymo centrų. Organizuojamos ir indi-
vidualios nardymo ekskursijos, kurių 
programos planuojamos atsižvelgiant 
į nardyti pageidaujančio turisto pasi-
rengimo lygį. 

Labiausiai nardytojus masinanti vieta – 
„Mėlynoji skylė“ („Blue Hole“, 130 m) 
su 26 metrų tuneliu, vadinamu arka. 
Čia neria tik labiausiai patyrę, nes ši 
vieta taip pat tituluojama ir kaip vie-
na pavojingiausių. Dar viena Dahabo 
povandeninio pasaulio įžymybė – kan-
jonas, vienu spalvingiausių koralų sodu 
tituluojamas Abu telha, žuvų gausa pasi-
tinkantis Eel Garden – Dahabo pakrantė 
nustebins ir visko mačiusius nardytojus.

  Jeruzalė.
  Petra Jordanijoje.
  Mozės kalnas.
  Luksoras.
  Kairas ir Aleksandrija.
  Safaris dykumoje.
  Spalvotasis kanjonas.
  Abu-Galum draustinis.
  Ras Mohamedo nacionalinis parkas.

„Mėlynoji skylė“ masina 
profesionalius nardytojus 
iš viso pasaulio
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Le Meridien Dahab Resort Viskas įskaičiuota

Mercure Bay View Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, ant 
jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir du 1-o aukšto korpusai, kuriuose yra 182 numeriai: 
108 Superior tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), 70 Deluxe tipo 
numerių ir 4 Deluxe Suite tipo numeriai, 10 Connected tipo numerių,   
1 numeris, pritaikytas žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smėlis, koralai, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje: 5*

Tel. 2 (069) 364 04 25. faksas 2 (069) 364 04 28.

Interneto svetainė: www.lemeridien.com/dahab

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 iš jų - 
skyrius suaugusiųjų 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 85 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, ant 
jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir šešiolika 2-jų aukštų korpusų, kuriuose yra 217 numerių: 190 
standartinių numerių (maks. 3 asm., 34 kv. m), 22 Superior tipo numeriai 
(34 kv. m), 5 Superior Suite tipo numeriai ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralinis (rekomenduojama speciali 
avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje -viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. 2 (069) 36 42 580. faksas 2 (069) 36 42 570. 

Interneto svetainė: www.mercure.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai 
 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt60



Dahabas

Hilton Dahab Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 87 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, ant 
jūros kranto. Pastatytas 1997 metais. Viešbutis sudarytas iš 2-jų 
aukštų vasarnamių, kuriuose yra 163 numeriai: 94 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), Deluxe tipo numeriai (35 kv. m) 
ir Suite tipo numeriai (60 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. 2 (069) 364 0310. faksas 2 (069) 364 0424.

Interneto svetainė: www.hilton.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Swiss Inn Dahab Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 90 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, 
ant jūros kranto (200 m iki paplūdimio). Pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 
2-jų aukštų korpusas, kuriame yra 149 numeriai: 132 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), 14 šeimyninių numerių (maks. 
2+2 asm., 36 kv. m), 1 Junior Suite tipo numeris (62 kv. m), 2 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia (26 kv. m) ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. (2 069) 364 04 71. faksas (2 069) 364 04 70.

Interneto svetainė: www.swissinn.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ pramoginiai 
renginiai
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Coralia Dahab Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 80 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, ant 
jūros kranto. Pastatytas 1993 metais. Viešbutyje yra 139 numeriai: 
96 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), taip pat yra 
Superior tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. 002 (069) 364 03 01. faksas 002 (069) 364 03 05. 

Interneto svetainė: www.accorhotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ konferencijų salė 
(iki 30 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortas
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt62



Dahabas

Tropitel Dahab Oasis Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 100 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Dahabo kurorte, 
ant jūros kranto, 100 m iki paplūdimio. Pastatytas 2000 metais. 
Viešbutį sudaro trys 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 145 
numeriai: 141 standartinis numeris (maks. 3 asm., 24 kv. m), 4 
Corner Suite tipo numeriai (40 kv. m), Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai, pontonas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. 002 (069) 349 80 12-14. faksas 002 (069) 349 97 94. 

Interneto svetainė: www.tropitelhotels.net

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras
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TABA
RAMIAM, BET TURININGAM POILSIUI

RAMUS KURORTAS, 
GRAžUS KRAšTOVAIZDIS.

PUIKUS VAIZDAS Į AKABOS 
ĮLANKą IR IZRAELĮ, 
JORDANIJą IR SAUDO 
ARABIJą.

DIDINGO SINAJAUS 
KALNų KRAšTOVAIZDžIO 
APSUPTYJE.

PATOGU VYKTI Į JERUZALę 
(IKI SIENOS SU IZRAELIU 
TIK PUSVALANDIS 
AUTOBUSU) IR PETRą 
JORDANIJOJE.

IDEALI APLINKA POILSIUI 
SU VAIKAIS.

GIDAS REKOMENDUOJA
Kurortas įsikūręs šalia šiuolaikinio 
greitkelio, vedančio į Kairą, taip pat 
šalia sienos su Izraeliu bei Jordanija, 
tad labai patogus pažintinėms 
kelionėms. O parduotuvėmis 
tviskantis Eilatas tiesiog už kampo — 
už čia pat esančios Izraelio sienos.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt64



Taba

EKSKURSIJOS

  Šv. Kotrynos vienuolynas.
  Spalvotasis kanjonas. 
  Koralų salos.
  Jordanija ir žymioji Petra. 

Lėktuvu arba laivu. Minimalus 
keliautojų skaičius – 10. Išvykstama 
kiekvieną sekmadienį. 
  Jeruzalė.
  Kairas.

VIEŠBUČIAI

taba heights kurortas yra 4,3 milijono 
kvadratinių metrų ploto auksinio smėlio 
juosta su žaliuojančiomis viešbučių 
oazėmis. Viešbučiai sudaro nuostabią 
ir kompaktišką 5 žvaigždučių viešbučių 
grupę, bet kiekvienas jų turi savo nuosavą 
teritoriją su paplūdimiu ir viskuo, kas 
reikalinga poilsiui. Jų teritorijos – tai tikras 
kraštovaizdžio architektūros stebuklas: 
čia ir laiptinės terasos, ir dirbtinės įlankos, 
apstu žalumos ir žydinčių augalų. Tai maloni 
aplinka poilsiui su vaikais – puikiai įrengti 
žaidimų kambariai, žaidimų aikštelės, 
pramogos, jaukūs paplūdimiai. Net ir patys 
paprasčiausi kurorto viešbučiai turi puikius, 
švarius, be laivų motoro gausmo, itin ramius 
paplūdimius.

Tabos kurortas tiesiog pritaikytas 
žmonėms, norintiems ramiai, bet kartu 
turiningai praleisti savo atostogas. Už 
viešbučių ribų nėra diskotekų, parduotuvių 
su įkyriais prekeiviais, triukšmingų gatvių. 
Ramaus kurorto viešbučiai turi visa, kas 
būtina turistui. Kalnai, švelni ir rami jūra, 
ryškiai geltoni ir terakotiniai mažaaukščiai 
viešbučiai, stiliumi primenantys arabiškus 
kaimus.

Tabos kurortas – viena populiariausių vietų, 
tinkančių nardyti. Šis kurortas didžiuojasi 
savo koraliniais rifais ir galimybe stebėti 
delfinus, tropines žuvis, vėžlių kolonijas. 
Tabos paplūdimiai ypatingi tuo, kad koraliniai 
rifai yra labai arti kranto, bet pakrante 
besitęsianti smėlio juosta sudaro puikias 
sąlygas maudynėms jūroje be specialios 
avalynės.
Golfo mėgėjų šiame kurorte laukia 18 
duobučių dykumų golfo aikštynas.

AKTYVUS LAISVALAIKIS

GIDAS REKOMENDUOJA
Dėmesio! Vykstant į Izraelį 
reikalingas atskiras draudimas, kurį 
būtina įsigyti Lietuvoje.
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Movenpick Resort Taba Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 215 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, ant jūros 
kranto. Pastatytas 2006 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2008 
metais. Viešbutį sudaro trys 3-jų, 4-ių aukštų kompleksai ir 1-o aukšto 
vasarnamiai, kuriuose yra 424 numeriai: 150 standartinių numerių (maks. 
2+2 asm., 32 kv. m), taip pat yra Deluxe, Superior, Family, Junior Suite 
tipo numerių; vasarnamiai: Executive, Executive Suite tipo numeriai, 2 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai, įėjimas į jūrą nuo pontono. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. 002 069 353 05 30. faksas 002 069 353 05 40.

Internetinė svetainė: www.moevenpick-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 50 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto pramogos

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 iš jų - 
skyrius suaugusiųjų 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt66



Taba

Hilton Taba

Swiss Inn Dreams Resort

Viskas įskaičiuota

Ultra viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 
6 metų)

 ♦ pramoginiai renginiai

Viešbutis: 260 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, ant 
jūros kranto. Pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 10-ties aukštų pastatas ir 
3-jų aukštų vasarnamis, kuriuose yra 400 numerių: 122 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), Nelson Village tipo numeriai 
(38 kv. m), Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 26 kv. m), Junior 
Suite tipo numeriai (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: nuosavas, smėlio, koralai, pontonas. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. Prie baseino: 
skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. 002 069 353 01 40. faksas 002 02 252 87 044.

Internetinė svetainė: www.hilton.com/taba

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ nardymo centras
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ biliardas

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Viešbutis: 195 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro trys 3-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 260 standartinių numerių (maks. 
2+2 asm., 32 kv. m), 18 Junior Suite tipo numerių, 23 šeimyniniai 
numeriai ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai, įėjimas į jūrą nuo pontono 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +20 69 355 00 80. faksas +20 69 355 00 90.

Internetinė svetainė: www.swissinn.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ SPA centras
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės
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Hyatt Regency Taba Heights

Viešbutis: 200 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
keturiasdešimt penki 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 426 
numeriai: 182 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 45 kv. m), 
Lagoon tipo numeriai, 7 Deluxe tipo numeriai, 2 Regency Suite tipo 
numeriai, Presidential Suite, Villa tipo numeriai. Yra Connected 
tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralų, pontonas. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +(002 069) 358 02 34. faks. +(002 069) 358 02 35. 

Interneto svetainė: www.taba.regency.hyatt.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asmenų)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ futbolo aikštė
 ♦ paplūdimio tinklinis

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ nardymo centras
 ♦ SPA centras

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Marriott Taba

Viešbutis: 225 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2002 metais. Viešbutį sudaro 1-o, 
2-jų, 3-jų aukštų pastatų kompleksai, kuriuose yra 394 numeriai: 
372 standartiniai numeriai (41 kv. m) ir Superior tipo numeriai, 8 
Junior Suite tipo numeriai (64 kv. m), 6 Deluxe Suite tipo numeriai 
(82 kv. m), 4 Duplex Suite tipo numeriai (82 kv. m), 1 Presidential 
Suite tipo numeris (418 kv. m), 37 Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (069) 358 01 00. faks. +2 (069) 358 01 09. 

Interneto svetainė: www.tabamarriotthotel.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 180 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (gėrimai už 
papildomą mokestį)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo pamokos
 ♦ vandens sporto pramogos

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt68



Taba

Sofitel Taba Heights

Viešbutis: 230 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos kurorte, ant jūros 
kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 
2008 metais. Viešbutį sudaro trys 4-ių aukštų pastatai, kuriuose yra 442 
numeriai: standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 38 kv. m), šeimyniniai 
Suite tipo numeriai (maks. 5 asm., 73 kv. m), Beach Front, Plaza, 
Junior Suite ir Presidential Suite tipo numeriai. Yra numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia, o taip pat Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, žvyro, yra koralų, įėjimas į jūrą nuo pontono. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (002 069) 358 08 00. faks. (002 069) 358 08 08. 

Interneto svetainė: www.sofitel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 5 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 200 asmenų)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Aquamarine Sun Flower Resort

Viskas įskaičiuota

Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 200 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, Tabos 
kurorte, ant jūros kranto. Viešbučio pastate yra 164 numeriai: 
standartiniai, Superior ir Suite.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (069) 922 00 20. faksas +2 (069) 922 00 25.

Interneto svetainė: www.sunflower-hotels.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir 
sportas:

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
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HURGADA
PRAMOGAUTOJų ROJUS

DAUGIAU NEI 200 
VIEšBUčIų.

NESIBAIGIANčIOS 
PAPLūDIMIO PRAMOGOS.

GAUSYBė PARDUOTUVIų, 
PREKYVIEčIų IR 
RYTIETIšKAS TURGUS.

ENERGINGAS NAKTINIS 
GYVENIMAS.

GIDAS REKOMENDUOJA
Apsilankykite vandens pramogų 
parke JUNGLE su kvapą užimančiais 
nusileidimais ir nuostabiomis poilsio 
zonomis. Vandens parko teritorijoje 
yra apie 20 įvairiausių atrakcionų, 
baseinas su dirbtine banga, kalneliai, 
skirti banglentei ir upė.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt70



Hurgada

EKSKURSIJOS

  Luksoras–Dendera.
  Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuolynai
  Kairas ir Aleksandrija.
  Jeruzalė.
  Badavėja.
  El Guna.
  Rojaus sala.

VIEŠBUČIAI

Šiuolaikinį Hurgados kurortą sudaro 3 
centrai: pagrindinis ir aktyviausias – Sakala, 
taip pat El Daharas – senasis Hurgados 
miestas ir naujoji Hurgados dalis Village 
Road. 2008  metais įsikūrusi hurghada 
Marina – europietiška jachtų prieplauka – 
tampa 4-uoju Hurgados miesto centru. 

Sakaloje, Hurgados centre, gausu 
žuvies restoranų, parduotuvėlių, kavinių, 
restoranų, diskotekų ir viešbučių, todėl 
atvykusiems poilsiauti čia viskas po ranka. 
Aktyvus gyvenimas pradeda virti vakarop, 
leidžiantis saulei. Į gatves ima plūsti tiek 
Hurgados gyventojai, tiek turistai, todėl 
Sakalą užlieja linksmas šurmulys. 

El Daharas – puiki vieta suvenyrams. Šioje 
miesto dalyje viešbučių nedaug, o turistai ir 
vietos gyventojai vyksta į senąjį miestą tarsi į 
turgų: perka arabiškų suvenyrų, prieskonių, 
kaljanų ir kitų egiptietiškų gėrybių. 

Village Road’e, kaip ir Sakaloje, gausu 
viešbučių, parduotuvėlių, kavinukių, tačiau 
šis centras išsiskiria savo novatoriškumu, 
švara ir ramybe. Nors čia yra populiarūs 
Hurgadoje naktiniai klubai „Hard Rock Cafe“ 
ir „Little Budha“, triukšmingu šio rajono 
nepavadinsi. 

New Marina, taip dar kartais vadinama 
naujoji Hurgados krantinė, žavi jachtų 
gausumu ir pasivaikščiojimų promenada, 
palei kurią nusidriekia jaukių barų, kavinių 
virtinė. Šioje europietiškoje Hurgados dalyje 
taip pat yra šiuolaikinė diskoteka „Hed 
Kandi“ bei vienintelis „Rocket Bungee“ 
visame Egipte, pakeliantis net į 42 m aukštį.

Tokio viešbučių pasirinkimo galėtų pavydėti 
bet koks kurortas. Čia kiekvienas sau 
ras tinkamą pagal pomėgius ir piniginę. 
Nenutrūkstanti viešbučių grandinė tęsiasi 
palei pakrantę ištisus kilometrus. Tačiau net 
iš paties atokiausio patekti į miestą nebus 
jokio vargo.
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Steigenberger Al Dau Beach Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 2 km iki Hurgados oro uosto, 5 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro 
5-ių aukštų pagrindinis pastatas ir dvi 3-jų aukštų vilos, kuriuose 
yra 388 numeriai: 211 Deluxe tipo numerių (maks. 2+1 asm., 50 
kv. m), 11 Elite tipo numerių, 98 šeimyniniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 55 kv. m), 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, smėlio. Yra prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 346 54 00. faksas +2 (065) 346 54 10.

Interneto svetainė: www.steigenbergeraldaubeach.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 4 konferencijų salės 
(iki 650 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ SPA centras
 ♦ teniso kortai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ golfas
 ♦ mini golfas*
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

*„Steigenberger Al Dau Club“ viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt72



Hilton Plaza Ultra viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 11 km iki Hurgados oro uosto, apie 500 m iki senojo Hurgados 
miesto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų 
pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 224 
numeriai: 101 standartinis numeris (maks. 2+1 asm., 28 kv. m), 52 top 
Floor tipo numeriai, 33 Deluxe tipo numeriai, 20 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, smėlio/smulkaus žvyro, šalia nedidelė prieplauka. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 354 97 45. faksas +2 (065) 354 75 97.

Interneto svetainė: www.hilton.com/wordwideresorts

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 140 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Viešbutis: 3 km iki Hurgados oro uosto, 6 km iki Hurgados miesto, pirmoje ir 
antroje viešbučių linijose. Pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų 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 2-jų aukštų vilos, kuriose yra 109 Garden tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 20 kv. m) ir šeimyniniai Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluoščiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 346 50 36. faksas +2 (065) 346 50 35 . 

Interneto svetainė: www.hilton.com/worldwideresorts

Numeriuose:
 ♦ vonia/ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:
 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (skyriai 
atviruose baseinuose)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Hilton Resort Ultra viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt74



Hurgada

Iberotel Aquamarine Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 13 km iki Hurgados oro uosto, 16 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutį sudaro pagrindinis 1-o aukšto 
pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 1001 
numeris: 713 Superior tipo numerių (maks. 2 asm., 30 kv. m), Superior 
Sea View tipo numeriai, šeimyniniai Superior, šeimyniniai Deluxe, Suite 
tipo numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 346 11 00. faksas +2 (065) 346 11 09.

Interneto svetainė: www.iberotel.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 11 baseinų
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Sentido Crystal Bay Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 9 km iki Hurgados oro uosto, 12 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą 
visiškai atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas (tik registratūra) ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų 
kompleksai, kuriuose yra 364 numeriai: 174 Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35-42 kv. m), 80 Superior tipo numerių, 87 Junior 
Suite tipo numeriai, Marina Suite, Crystal Suite, Presidential Suite tipo 
numerių. Viešbutyje yra 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (065) 346 00 20. faksas +2 (065) 346 00 25. 

Interneto svetainė: www.sentidohotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 8 barai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt76



Sonesta Pharaoh Beach Resort Viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 14 km iki Hurgados oro uosto, 17 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1997 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatų ir 1-o 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 I-o tipo vasarnamiai (maks. 2+2 asm., 
52 kv. m), 24 II-o tipo vasarnamiai (maks 5 asm., 75 kv. m), Junior Suite, 
Connected tipo numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, žvyro, šalia prieplauka, pontonas, koralai, 
rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 346 10 01. faksas +2 (065) 346 10 10. 

Interneto svetainė: www.sonesta.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ atviras baseinas
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso kortai
 ♦ pramoginiai 

renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 

apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Titanic Beach Spa & Aqua Park Luxe viskas įskaičiuota

Viešbutis: 13 km iki Hurgados oro uosto, 16 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų 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, smėlio/žvyro, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 346 14 20. faksas +2 (065) 346 14 30.

Interneto svetainė: www.titanicgroup.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 7 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ stalo futbolas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ mini golfo apšvietimas
 ♦ boulingas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

 ♦ žaidimų aikštelė

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt78



Titanic Palace Luxe viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 17 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2010 metais. Viešbutyje 
yra 593 numeriai: 342 standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 48 kv. 
m), Superior tipo numeriai, 90 šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 
58 kv. m), Connected tipo numeriai ir vasarnamiai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė), yra prieplauka. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 346 14 20. faksas +2 (065) 346 14 30.

Interneto svetainė: www.titanicgroup.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens parkas 
(„Titanic Beach“ 
viešbutyje)

 ♦ konferencijų salė 
(iki 400 asm.)

Pramogos ir 
sportas*:
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortas
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ boulingas
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfo apšvietimas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
*„Titanic Beach“ 
viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦  žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Dana Beach Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 15 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir 2-jų, 3-jų bei 4-ių aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 
734 numeriai: 282 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 232 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 30 kv. m), 122 šeimyniniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Suite, Junior Suite ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralų, pontonas (rekomenduojama 
speciali avalynė), prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5* 

Tel. +2 (065) 346 04 01. faksas +2 (065) 346 04 00.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla 
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 60 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka („Havana” 
klube)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai (skyriai 
atviruose baseinuose)

 ♦ 2 žaidimų aikštelės
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt80



Albatros Palace 
Hotel Resort & SPA

Viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 6 km iki Hurgados oro uosto, 9 km iki Hurgados centro, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 612 numerių: 593 standartiniai 
numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 20 šeimyninių numerių (maks. 
2+2 asm., 50 kv. m), Suite, Connected tipo numerių ir numerių, 
pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, pontonas, 
prieplauka, koralai (rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 346 41 68. faksas +2 (065) 346 41 79. 

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ 2 vandens kalneliai 
(„Beach Albatros 
Resort“ viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia 
baseinuose

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ mini golfas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė („Beach 
Albatros Resort” 
viešbučio teritorijoje)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)
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Albatros Jungle Aqua Park Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 13 km iki Hurgados miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje. Atidarytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 2-jų aukštų pagrindinis pastatas bei 1-o ir 2-jų aukštų 
vasarnamių kompleksai, kuriuose yra 800 standartinių numerių (maks. 
2+2 asm., 47 kv. m), 60 šeimyninių numerių (maks. 4+2 asm., 94 kv. m), 
Connected tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: smėlio („Dana Beach“ viešbučio), koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė), prieplauka. Nuvežimas iki 
paplūdimio - nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 346 46 70. faksas +2 (065) 346 46 78.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai
 ♦ 9 barai
 ♦ 21 baseias
 ♦ vandens parkas (21 
vandens kalnelis)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis („Dana 
Beach Resort“ viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ teniso kortai („Alf Leila Wa 
Leila“ viešbučio teritorijoje)

 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ nardymo centras („Dana 
Beach“ viešbutyje)

 ♦ diskoteka („Havana“ Club)

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt82



Alf Leila Wa Leila Viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 13 km iki Hurgados miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų pastatų kompleksai, kuriuose yra 
582 numeriai: 512 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv. m) ir 
šeimyniniai numeriai (maks. 4+2 asm., 70 kv. m).

Paplūdimys: smėlio (viešbučio „Dana Beach Resort“ teritorijoje), 
pontonas, prieplauka, koralai (rekomenduojama speciali avalynė). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. 
Nuvežimas iki paplūdimio - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 346 46 01. faksas +2 (065) 346 46 06.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 6 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ mini golfas
 ♦ nardymo centras („Dana 
Beach Resort“ viešbučio 
teritorijoje)

 ♦ vandens sporto 
priemonės paplūdimyje

 ♦ diskoteka („Havana Club“)

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Albatros Aqua Blue Resort HRG Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 6 km iki Hurgados oro uosto, 9 km iki Hurgados 
miesto centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2005 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 360 numerių: 330 standartinių 
numerių (maks. 2+2 asm., 23 kv. m), 30 šeimyninių numerių 
(maks. 4+2 asm., 41 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro (rekomenduojama 
speciali avalynė), prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai. 
Nuvežimas į paplūdimį - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai. 

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (065) 346 48 09. faksas +2 (065) 346 48 10.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 
200 asm.)*

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ teniso kortai*
 ♦ treniruoklių salė**
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas**
 ♦ pirtis**
 ♦ sūkurinė vonia**
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso kortų apšvietimas 
 ♦ nardymo centras

*„Beach Albatros Garden“ 
viešbučio teritorijoje
**„Albatros Aqua Vista Resort & 
SPA“ viešbučio teritorijoje

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
suaugusiųjų baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)*

 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ vandens kalneliai*

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt84



Albatros Aqua Vista 
Resort & SPA

Viskas įskaičiuota

Hurgada

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai*
 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)*

Viešbutis: 5,5 km iki Hurgados oro uosto, 8,5 km iki Hurgados 
miesto centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 273 numeriai: 252 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 25 kv. m) bei 21 šeimyninis numeris (41 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas smėlio/smulkaus žvyro, yra prieplauka 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. Nuvežimas iki paplūdimio 
- nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 346 41 62. faksas +2 (065) 346 41 67.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai*
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės**
 ♦ 2 konferencijų salės 
(nuo 70 iki 200 asm.)*

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini golfas
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo futbolas**
 ♦ teniso kortai *
 ♦ krepšinis*
 ♦ mini futbolas*
 ♦ pramoginiai renginiai**
 ♦ diskoteka**

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ nardymo centras
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės

*„Beach Albatros Garden“ 
viešbučio teritorijoje
** „Albatros Aqua Blue 
Resort“ viešbučio teritorijoje
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Beach Albatros Garden Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 7 km iki Hurgados oro uosto, 10 km iki Hurgados miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra: 
205 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 38 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+2 asm., 41 kv. m) ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro (rekomenduojama 
speciali avalynė), prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai – nemokamai. Nuvežimas iki paplūdimio - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 346 48 01. faksas +2 (065) 346 48 10.

Interneto svetainė: www.pickalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės 
(nuo 70 iki 200 asm.)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ diskoteka*
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ SPA centras*
 ♦ biliardas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

*„Albatros Aqua Vista Resort 
 & SPA“ viešbučio teritorijoje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt86



Beach Albatros Resort Hurghada Viskas įskaičiuota

Hurgada

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 6 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 11 metų)

Viešbutis: 6 km iki Hurgados oro uosto, 9 km iki Hurgados miesto, 
ant jūros kranto. Pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 730 numeriu: 619 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv. 
m), taip pat yra Junior Suite, šeimyninių (maks. 6 asm., 52 kv. m) ir 
Connected tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, pirsas, prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4* 

Tel. +2 (065) 346 4001. faksas +2 (065) 346 40 00.

Interneto svetainė: www.picalbatros.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai 
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ mini golfo apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
 ♦ diskoteka („Havana Club“)
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Sunny Days El Palacio Hotel Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 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 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir du 3-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 825 numeriai: 417 
standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 100 Deluxe tipo 
numerių, 302 Superior tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 6 Suite 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 74 kv. m) ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė), yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 355 17 80. faksas +2 (065) 355 17 88.

Interneto svetainė: www.sunnydaysegypt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas 
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras
 ♦ SPA centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt88



Hurgada

Sunny Days Palma De Mirette

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km iki Hurgados 
senojo miesto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1998 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų korpusas, kuriuose yra 
196 numeriai: 190 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv. 
m), Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralų (rekomenduojama 
speciali avalynė), netoli yra uostas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (065) 354 77 91. faks. +2 (065) 354 77 94. 

Interneto svetainė: www.sunnydaysegypt.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ gydytojo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė 
(iki 70 asm., Sunny 
Days Mirette Hotel & 
Resort viešbutyje)

Pramogos ir 
sportas 
Nemokamai: 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini futbolas („Sunny Days 
Mirette Hotel & Resort“ 
viešbutyje)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 8 metų)

Sunny Days Mirette Hotel

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km iki Hurgados 
miesto centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 1992 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir trys 4-ių bei 5-ių aukštų kompleksai, 
kuriuose yra 191 numeris: 181 standartinis numeris (maks. 2+2 
asm., 24 - 47 kv. m), Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: „Sunny days Palma de Mirette Hotel & Resort” 
viešbučio, smėlio/žvyro, koralai, nedidelė prieplauka 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (065) 354 77 91. faks. +2 (065) 354 77 94. 

Interneto svetainė: www.sunnydaysegypt.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la carte)*
 ♦ 3 barai*
 ♦ 2 atviri baseinai*
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla*
 ♦ parduotuvės*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ konferencijų salė (iki 70 
asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika*
 ♦ paplūdimio tinklinis*
 ♦ smiginis*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ mini futbolas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso kortai*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto 
priemonės 
paplūdimyje*

 ♦ nardymo centras*

*„Sunny days Palma de 
Mirette Hotel & Resort” 
viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine*)

 ♦ žaidimų aikštelė*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
8 metų)

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota
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Viešbutis: 8 km iki Hurgados oro uosto, 11 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2000 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų kompleksai, 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/žvyro, prieplauka, pontonas 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 346 04 63. faksas +2 (065) 346 04 72.

Interneto svetainė: www.alibabapalace.com

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ čiuožykla
 ♦ boulingas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Ali Baba Viskas įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ dušas/vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
280 asm.)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt90



Hurgada

Aladdin

Jasmine Village

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 8 km iki Hurgados oro uosto, 11 km iki Hurgados 
miesto centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 1995 metais, 
reguliariai atliekamas dalinis atnaujinimas. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas, trys 2-jų aukštų korpusai 
ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 515 numerių: 471 
standartinis numeris (maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 22 šeimyniniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), Connected tipo numeriai bei 
numeriai, pitaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, pontonas 
(rekomenduojama speciali avalynė), prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (065) 346 04 70. faksas +2 (065) 346 04 69.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
75 asm.)

 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ čiuožykla („Ali Baba Palace“ 
viešbutyje)

 ♦ boulingas („Ali Baba Palace“ 
viešbutyje)

 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame baseine)

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 
12 metų)

Viešbutis: 7 km iki Hurgados oro uosto, 10 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1988 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas, du 2-jų aukštų pastatų ir vasarnamių 
kompleksai, kuriuose yra 512 numerių: 380 standartinių numerių 
(maks. 3+1 asm., 24 kv. m), šeimyniniai numeriai, Superior, Junior 
Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, yra nedidelis 
pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (065) 346 04 60. faksas +2 (065) 346 04 59.

Interneto svetainė: www.tut2000.com/redsea/jasmine

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ krepšinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ nardymo centras
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

 ♦ mini zoologijos 
sodas
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Coral Beach Rotana Resort Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 6 
iki 14 metų)

Viešbutis: 17 km iki oro uosto, 23 km iki Hurgados miesto centro, 
ant jūros kranto. Pastatytas 1989 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 309 numeriai: 153 Classic tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), Premium, Deluxe Sea View tipo 
numeriai, Premium Suite, Classic Suite ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralinis rifas 
(rekomenduojama speciali avalynė), pontonas, prieplauka. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4*

Tel. +2 (065) 346 16 10. faksas +2 (065) 346 16 16.

Interneto svetaine: www.rotana.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt92



Grand Plaza Hotel Hurghada Viskas įskaičiuota

Hurgada

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
suaugusiųjų 
baseine) 

 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų) 

Viešbutis: 3 km iki Hurgados oro uosto, 6 km iki Hurgados centro, 
ant jūros kranto. Atidarytas 2000 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 230 numerių: 210 standartinių 
numerių (maks. 3 asm., 30 kv. m), šeimyninių numerių, Suite ir 
Connected tipų numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, šalia koralai. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5* 

Tel. +2 (065) 346 52 43. faksas +2 (065) 346 50 60.

Interneto svetainė: www.grand-plaza.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ telefonas 
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ vandens kalneliai 
(„Grand Plaza 
Resort“ viešbutyje)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ pramoginiai renginiai 

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas 
 ♦ pirtis 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ diskoteka („Grand 
Plaza Resort“ 
viešbutyje)

 ♦ vandens sporto 
priemonės
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Hilton Long Beach Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 15 km iki Hurgados oro uosto, 22 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas, 3-jų aukštų šeimyninis korpusas ir 2-jų, 3-jų aukštų vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 912 numerių: 348 standartiniai numeriai (maks. 
2+2 asm., 31 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, smėlio, koralai, pontonas, yra prieplauka. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 346 15 00. faksas +2 (065) 346 15 09.

Interneto svetainė: www.hilton.com/worldwidwewsorts

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 6 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia 

baseinuose
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ sūkurinė vonia 
sveikatingumo centre

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
(skyriai atviruose 
baseinuose)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt94



Jewels Sahara Boutique Resort Viskas įskaičiuota

Hurgada

Viešbutis: 12 km iki Hurgados oro uosto, 500 m iki senojo 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. Viešbutis atidarytas 
1992 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutyje yra 120 numerių: 79 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 30 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv. m), 
Executive Suite, Junior Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 354 83 01. faksas +2 (065) 354 83 02.

Interneto svetainė: www.jewelssahararesort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ stalo futbolas
 ♦ sūkurinė vonia baseine
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginia

Už papildomą mokestį:
 ♦ teniso kortai („Hilton 
Hurgada Plaza” viešbutyje)

 ♦ teniso inventorius („Hilton 
Hurgada Plaza“ viešbutyje)

 ♦ teniso kortų apšvietimas 
(„Hilton Hurgada Plaza“ 
viešbutyje)

 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
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Sea Gull HRG Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Viešbutis: 5 km iki Hurgados oro uosto, Hurgados miesto centre, 
ant jūros kranto. Pastatytas 2001 metais, dalis pastatų pastatyti 
2005 metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 3-jų, 4-ių ir 5-ių aukštų pastatų kompleksais, 
kuriuose yra 710 numerių: 590 standartinių numerių (maks. 2+2 
asm., 25 kv. m), šeimyniniai numeriai, Junior Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, yra prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 344 03 51. faksas +2 (065) 344 03 50.

Interneto svetainė: www.hurghadaseagull.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 

apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 

priemonės
 ♦ nardymo centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt96



Hurgada

Minamark Beach

Minamark Club

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 6 km iki Hurgados oro uosto, Hurgados miesto centre, 
ant jūros kranto. Pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 174 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 20 kv. m). Taip pat yra Superior ir Connected tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, yra prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai– nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 3*

Tel. +2 (065) 344 77 92. faksas +2 (065) 344 77 91.

Interneto svetainė: www.minamark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą 
registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo kursai
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 6 km iki Hurgados oro uosto, Hurgados miesto centre, 
ant jūros kranto. Atidarytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 102 standartiniai 
numeriai (maks. 3+1 asm., 22 kv. m) ir Suite tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro (rekomenduojama 
speciali avalynė), yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 344 77 92. faksas +2 (065) 344 77 91.

Interneto svetainė: www.minamark.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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Viešbutis: 21 km iki Hurgados oro uosto, 8 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas, du 3-jų aukštų korpusai ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 337 numeriai: 168 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 28 kv. m), šeimyniniai numeriai, 126 Deluxe 
tipo numeriai ir 24 vasarnamiai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 350 23 00. faksas +2 (065) 350 23 04. 

Interneto svetainė: www.panorama-resorts.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 
6 metų)

Panorama Bungalow Hurghada Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt98



Hurgada

Zahabia Village & Beach Resorts

Beirut Hotel Hurghada

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km iki Hurgados senojo 
El Dahar miesto, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 1996 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, penki 4-ių bei 5-ių aukštų pastatai ir 2-jų 
aukštų vilų kompleksai, kuriuose yra 317 numerių: 175 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 20 kv. m), 105 apartamentai (maks. 2+2 
asm., 40 kv. m), Connected tipo numeriai ir vilos.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, pontonas, pieplauka, koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 2*

Tel. +2 (065) 354 86 52. faksas +2 (065) 354 86 52.

Interneto svetainė: www.zahabia.net

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje, už 
papildomą mokestį)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sukūrinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras

Viešbutis: 11 km iki Hurgados oro uosto, 4 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1995 metais, kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 148 
numeriai: 132 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 20 kv. m) ir 
šeimyniniai numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, koralai 
(rekomenduojama speciali avalynė), šalia prieplauka. Skėčiai, 
gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 354 89 06. faksas +2 (065) 354 66 80.

Interneto svetainė: www.beiruthotels-eg.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai 
 ♦ baseinas
 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ konferencijų salė (iki 
120 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
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SAL HAŠIŠAS
„ŽALIASIS SLĖNIS“

12 KM SMėLIO PAKRANTė.

VIENI PRABANGIAUSIų 
VIEšBUčIų hURGADOS 
APYLINKėSE.

NARDYTOJAMS – 
ISTORINIS POVANDENINIS 
MIESTAS. 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt100



Sal Hašišas

EKSKURSIJOS

  Luksoras–Dendera.
  Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 

vienuolynai.
  Kairas ir Aleksandrija.
  Badavėja.
  El Guna.
  Rojaus sala.
  Vandens pramogų parkas „Jungle“.

VIEŠBUČIAI

Sal Hašišas Jums siūlo prabangius 
viešbučius, pastatytus faraonų, graikų–
romėnų ar rytietišku stiliumi. Pirmieji 
viešbučiai kurorte buvo atidaryti 2007 
metais. Pasakiški aukštos klasės 
apartamentai, naujasis „senamiestis“, 
nardymo vietos, golfo laukai, kino salės, 
unikali jachtų prieplauka – taip numatyta šio 
prestižinio kurorto projekte.

Iš pradžių buvo sumanyta pastatyti 8 km 
promenadą, besitęsiančią nuo Hurgados. 
Tačiau promenados projektas tapo naujo 
kurorto užuomazga. Kurorto centre 
planuojama pastatyti arabiško stiliaus 
aikštę, kurioje vyktų vakaro koncertai ir 
spektakliai. Deivės Izidės senamiestis – 
taip vadinsis būsimos prekyvietės centras, 
kurioje bus gausu parduotuvėlių, barų, 
restoranų. Ketinama įkurti didžiausią jachtų 
prieplauką Raudonosios jūros pakrantėse. 
Kurortas taip pat pretenduos į golfo mėgėjų 
gretas pasiūlydamas 5 golfo laukus su 18 
duobučių. Du golfo laukai jau pradėti statyti. 
Ketinama atidaryti golfo akademiją, kurioje 
galės treniruotis tiek nauji, tiek patyrę golfo 
žaidėjai.

ATEITIES PLANAI
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Premier Le Reve Hotel & SPA Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 24 km iki Hurgados oro uosto, 27 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2009 m. Viešbutį sudaro vienas 
5-ių aukštų pagrindinis pastatas ir du 5-ių aukštų korpusai, kuriuose 
yra: 113 Moderated tipo numerių (maks. 3 asm., 49 kv. m), 85 Superior 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 49 kv. m), 84 Deluxe tipo numeriai (maks. 
3 asm., 49 kv. m), Jaccuzi Suite, Steam Suite, Premier Suite, Connected 
tipo numerių bei numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra koralų (rekomenduojama speciali 
avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (067) 520 02 24. faksas +2 (067) 520 02 23.

Interneto svetainė: www.premieregypthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 4 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt102



Premier Romance Boutique Hotel Viskas įskaičiuota

Sal Hašišas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia

Viešbutis: 22 km iki Hurgados oro uosto, 25 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas, kuriame yra 79 numeriai: Superior 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 38 kv. m), Deluxe tipo numeriai (maks. 3 
asm., 40 kv. m), Premier Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +2 (067) 520 02 24. faksas +2 (067) 520 02 23.

Interneto svetainė: www.premieregypthotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė
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Citadel Azur Resort Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 19 km iki Hurgados oro uosto, 22 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pagrindinis pastatas bei vieno, 2-jų ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 514 numerių: 384 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 100 Deluxe tipo numerių 
(maks. 2+2 asm, 72 kv. m), Junior Suite, Ambassador Suite, Duplex, 
Prezidential Suite, Royal Suite ir Connected tipų numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, koralai, prieplauka 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5 *

Tel. +2 (065) 360 50 00. faksas +2 (065) 360 00 01.

Interneto svetainė: www.azuregypt.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas 
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 800 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ pirtis
 ♦ nardymo centras
 ♦ SPA centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Old Palace Resort Sahl Hashesh Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 23 km iki Hurgados oro uosto, 25 km iki Hurgados miesto 
centro, pirmoje viešbučių linijoje. Pastatytas 2008 metais, iš dalies 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir trysi 2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 292 numeriai: 95 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 82 Superior Sea View 
tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 32 Deluxe Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 37 kv. m), Junior Suite, Grand Suite, Deluxe Suite, Chalet, 
Connected tipų numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/smulkaus žvyro, yra koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4* 

Tel. +2 (067) 520 02 20. faksas +2 (067) 520 02 19.

Interneto svetainė: www.oldpalaceresort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte) 

 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)

Sal Hašišas
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EL GUNA
EGIPTO VENECIJA

PRIBLOšKIANčIO GROžIO 
DIRBTINIS SALYNAS.

ROMANTIšKOMS 
ĮSIMYLėJėLIų 
ATOSTOGOMS.

ELEGANTIšKAS IR 
MODERNUS.

PUIKI INfRASTRUKTūRA.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt106



EKSKURSIJOS

  Luksoras–Dendera.
  Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 

vienuolynai.
  Kairas ir Aleksandrija.
  Badavėja.
  Rojaus sala.

El Guna

VIEŠBUČIAI

Miestelis turi ypatingo ir elitinio kurorto 
statusą. Statant viešbučius, kurių El Gunoje 
yra 14, nuo 3 iki 5 žvaigždučių, pasinaudota 
paskutinėmis technikos naujovėmis, 
išlaikytas vientisas architektūros stilius ir 
švelnių pustonių spalvinė gama. Čia nėra 
daugiaaukščių pastatų, vyrauja vasarnamių 
tipo viešbučiai.

Kurortas turi savo golfo klubą. Taip pat yra 
jodinėjimui kupranugariais ir žirgais skirta 
oazė, keletas povandeninio plaukiojimo 
centrų, prekybos galerijos. El Gunoje 
lankytojų laukia ir akvariumas, kuriame 
galima pamatyti bene visą Raudonosios 
jūros fauną ir florą, ir nedidelis istorinis 
muziejus, turintis pačių garsiausių Egipto 
muziejuose laikomų eksponatų kopijas. 
Archipelago prekybos ir pramogų centras 
yra El Kafro sala, čia gausu parduotuvių, 
restoranų ir barų.

PRAMOGOS

„Egipte lankėmės ne pirmą kartą, bet 
El Guna tiesiog apstulbino. Tai pati 
nuostabiausia vieta, kurioje buvome 
– rojus žemėje! Visur taip gražu, kad 
net kvapą gniaužia...“

Agnė, 39 m., finansininkė
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Movenpick El Gouna Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 29 km iki Hurgados oro uosto, 1 km iki El Gunos centro, ant 
jūros kranto (įlankoje). Pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis pastatas 
ir 2-jų bei 4-ių aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 554 numeriai: 
357 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 66 Superior 
Sea View tipo numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), Deluxe, šeimyniniai, 
šeimyniniai SPA, Deluxe Suite, Presidential Suite, Connected, Lagoon Villa 
tipų numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: 2 nuosavi smėlio paplūdimiai: lagūnoje ir prie jūros. 
Yra prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 354 45 01. faksas +2 (065) 354 51 60.

Interneto svetainė: www.moevenpick-elgouna.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 350 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ golfas (Steigenberger 
Golf Resort viešbutyje)

 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ internetas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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El Guna

Sheraton Miramar Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 32 km iki Hurgados oro uosto, 2 km iki El Gunos miesto 
centro, ant jūros kranto (įlankoje). Pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 339 
numeriai: 327 standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 38 kv. m), 
Beach Front tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, 6 Junior Suite tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 52 kv. m) ir 5 Executive Suite tipų numeriai 
(maks 3 asm., 62 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai. 

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai- nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5* 

Tel. +2 (065) 354 56 06. faksas +2 (065) 354 56 08.

Interneto svetainė: www.sheraton.com/elgouna

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos 

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
220 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai: 

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Steigenberger El Gouna Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 30 km iki oro uosto, 3 km iki El Gunos miesto centro, ant 
jūros kranto (įlankoje). Pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis ir 2-jų 
bei 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 268 numeriai: 115 
standartinių numerių (maks. 2+1 asm., 54 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Superior, Junior Suite tipo numeriai, apartamentai, Connected tipo 
numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: 2 nuosavi („Lagoon Beach“ ir „Mangroovy Beach“) smėlio, yra 
koralų. Iki „Mangroovie Beach“ paplūdimio kursuoja nemokamas autobusas. 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5* 

Tel. +2 (065) 358 01 40. faksas +2 (065) 358 01 49.

Interneto svetainė: www:steigenbergergolf-elgouna.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ golfas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Sultan Bey Hotel

Panorama Bungalow Resort El Gouna

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

El Guna

Viešbutis: 32 km iki Hurgados oro uosto, 500 m iki El Gunos 
kurorto centro, ant jūros kranto (įlankoje). Pastatytas 1997 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 115 standartinių numerių (maks. 
3+1 asm., 26 kv. m).

Paplūdimys: 2 nuosavi („Lagoon Beach“ ir „Zeytouna“), smėlio, 
šalia koralai, pirsas (iki paplūdimio nemokamai plukdoma valtimi). 
Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 354 56 00. faksas +2 (065) 354 56 01.

Interneto svetainė: www.optima-hotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 30 km iki Hurgados oro uosto, El Gunos kurorte, ant 
jūros kranto (įlankoje). Pastatytas 2004 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas, keturi 3-jų aukštų korpusai ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 152 numeriai: 99 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 38 kv. m), 47 vasarnamiai (maks. 2+1 asm., 40 kv. 
m) ir šeimyniniai vasarnamiai.

Paplūdimys: 2 nuosavi („Lagoon Beach“ ir „Zeytouna Beach“), 
smėlio/žvyro, koralai, pirsas. Transportas iki paplūdimio - 
nemokamai. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 358 00 52. faksas +2 (065) 358 00 53.

Interneto svetainė: www.panorama-resorts.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(pagal užklausimą 
registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
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MAKADI BEI IR 
SOMA BEI
PRABANGAUS POILSIO ĮLANKOS

NORINTIEMS RAMYBėS IR 
NUOšALUMO.

šEIMOMS SU VAIKAIS.

PUIKūS SMėLIO 
PAPLūDIMIAI IR 
NUOSTABUS KORALINIS 
RIfAS.

BE MIESTO TRIUKšMO.

NUOSTABIAI žALIA 
APLINKA.

GIDAS REKOMENDUOJA
Šiuos miestelius rekomenduojame 
mėgstantiems ilsėtis atokiau 
nuo didesnių ir triukšmingesnių 
kurortų, taip pat vandens pramogų ir 
kokybiško aptarnavimo mėgėjams.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt112



Makadi Bei ir Soma Bei

EKSKURSIJOS

  Luksoras–Dendera.
  Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 

vienuolynai.
  Kairas ir Aleksandrija.
  Badavėja.
  El Guna.
  Rojaus sala.

VIEŠBUČIAI

Čia poilsiautojams siūlomi  daugiausia 4 
ir 5 žvaigždučių viešbučiai, kuriuose visos 
paslaugos įtrauktos į vieną paketą. Dėl 
europietiškos vadybos Makadi Bei ir Soma 
Bei viešbučių siūlomos paslaugos yra 
aukšto lygio. Visi viešbučiai statyti su tikra 
architektūrine išmone ir primena senovės 
egiptiečių rūmus ir šventyklas, įsiliejančias į 
bendrą nuošalios įlankos gamtovaizdį.

Soma Bei 2001 m. buvo atidarytas golfo 
klubas, turintis 18 duobučių. Makadi Bei 
ir Soma Bei garsėja savo koralų rifais 
ir nardymui palankiomis sąlygomis. Čia 
galima užsiimti ir kitomis vandens sporto 
rūšimis.

AKTYVUS LAISVALAIKIS
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Serenity Fun City Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 32 km iki Hurgados oro uosto, 35 km iki Hurgados miesto 
centro, Makadi Bei įlankoje, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2011 
metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 5-ių aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 585 numeriai: 345 standartiniai 
numeriai (maks. 2+2 asm.), 50 Deluxe tipo numerių, 158 šeimyniniai 
numeriai, Duplex, šeimyniniai Deluxe tipo numeriai, Connected tipo 
numeriai ir numeris, pritaikytas žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, yra koralų (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +2 (065) 3590960. faksas +2 (065) 3590970.

Interneto svetainė: www.serenitymakadi.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 4 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ atrakcionų parkas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas 
(viešbutyje „Serenity 
Makadi Beach“)

 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ mini golfas (viešbutyje 
„Serenity Makadi 
Heights“)

 ♦ pirtis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Serenity Makadi Heights Ultra viskas įskaičiuota

Makadi Bei, Soma Bei

Viešbutis: 32 km iki Hurgados oro uosto, 35 km iki Hurgados miesto 
centro, Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto. Pastatytas 2007 metais. 
Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas ir bei keturios 2-jų aukštų vilos. Viešbutyje yra 434 
standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 25-47 kv. m), 30 šeimyninių 
numerių (maks. 3+1 asm., 57 kv. m), 80 Deluxe tipo numerių (maks 2+2 
asm., 47 kv. m), 8 Executive Suite tio numeriai (maks. 3+1 asm., 95 kv. 
m), vilos ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, žvyro, yra koralų (rekomenduojama speciali 
avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5* 

Tel. +2 (065) 359 09 60. faksas +2 (065) 359 09 70.

Interneto svetainė: www.serenitymakadi.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 5 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 80 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ mini golfas
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ stalo futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 

apšvietimas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 
iki 12 metų)
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Stella Makadi Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 27 km iki Hurgados oro uosto, 30 km iki Hurgados miesto 
centro, Makadi Bei įlankoje, ant jūros kranto. Atidarytas 2008 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 605 numeriai: 285 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 38 kv. m), 96 Pool View tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
38 kv. m), 191 Sea View tipo numeris, Suite ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, pontonas, prieplauka, yra koralų 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 4* 

Tel. +2 (065) 359 00 94/6. faksas +2 (065) 359 00 95.

Interneto svetainė: www.flashinternational.travel

Numeriuose:
 ♦ dušas 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį) 

 ♦ seifas
 ♦ balkonas

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte) 

 ♦ 3 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės 
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė 

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 

renginiai 
Už papildomą 
mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ SPA centras
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Sunrise Royal Makadi

Viešbutis: 25 km iki Hurgados oro uosto, 28 km iki Hurgados miesto 
centro, Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 
2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis vieno aukšto pastatas 
ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 641 numeris: 486 
standartiniai numeriai (maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 98 šeimyniniai 
numeriai (maks. 4+1 asm., 80 kv. m), 11 Junior Suite tipo numerių, 
Executive Suite, Royal Suite, Connected tipo numeriai.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 6 restoranai (4 a la 
carte)

 ♦ 7 barai
 ♦ 5 atviri baseinai
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 280 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 
metų)

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 
metų)

 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Ultra viskas įskaičiuota

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, yra koralų (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (065) 359 03 90. faks. +2 (2 065) 359 04 02. 

Interneto svetainė: www.sunrisehotels-egypt.com

Makadi Bei, Soma Bei
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Tia Makadi Heights Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 25 km iki Hurgados oro uosto, 30 km iki Hurgados miesto 
centro, Makadi Bei įlankoje, ant jūros kranto. Pastatytas 2000 metais, 
reguliariai atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 1-o, 
3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 1062 numeriai: 465 Main Building tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 34 kv. m), 160 Lagoon tipo numerių (maks. 
2+2 asm., 40 kv. m), 262 Dune tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 40 kv. m), 
Junior Suite, Superior Suite, Presidential Suite, holiday, Back, Connected 
tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. (2 065) 3 590 590. faksas (2 065) 3 590 595.

Interneto svetainė: www.tiaheights.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 8 restoranai (6 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens pramogų 
parkas

 ♦ seifas (registratūroje)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)
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Kempinski Hotel Soma Bay Pusryčiai, pietūs, vakarienė

Makadi Bei, Soma Bei

Viešbutis: 45 km iki Hurgados oro uosto, 48 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Atidarytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 5 -ių 
aukštų pagrindinis pastatas bei 3-jų ir 4-ių aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 325 numeriai: Lagoon View, Sea View, Lagoon View Club tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm., 39-42 kv. m), Deluxe Sea View Suite tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 75-120 kv. m), Junior Sea View Suite tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 45-75 kv. m), Presidential Sea View Suite tipo numeriai. Taip pat 
yra Connected tipo numerių ir numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +2 (065) 356 15 00. faksas +2 (065) 356 16 00/510.

Interneto svetainė: www.kempinski-somabay.com

Numeriuose:
 ♦ vonia 
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius 
 ♦ televizorius 
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 2 barai 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 

apšvietimas
 ♦ SPA centras
 ♦ nardymo centras
 ♦ golfas („Soma Bay Golf“)
 ♦ vandens sporto 

priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Palm Royale Soma Bay

Viešbutis: 51 km iki Hurgados oro uosto, 54 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2004 metais. Viešbutį sudaro 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas bei du 3-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 
445 numeriai: Superior, Superior Swim up, Sea view, Beach Front tipo 
numeriai (maks. 2+1asm., 45 kv. m), šeimyniniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 65 kv. m), 61 Club Floor tipo numeris (maks. 2+2 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.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (3 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ 5 konferencijų salės 
(iki 900 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 

renginiai
Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
pagrindiniame 
baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Luxe viskas įskaičiuota

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, yra prieplauka. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – 5*

Tel. +2 (065) 326 07 00. faks. +2 (065) 326 07 49. 

Interneto svetainė: www.intercontinental.com/somabay
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Sheraton Soma Bay Luxe viskas įskaičiuota

Makadi Bei, Soma Bei

Viešbutis: 48 km iki Hurgados oro uosto, 52 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2005 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir du 1-o 
aukšto bei vienas 2-jų aukštų pastatas, kuriuose yra 326 numeriai: 275 
Resort view, Partial Sea View ir Direct Sea View tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 35 kv. m), 21 Executive Suite tipo numeris (maks. 2+2 asm., 74 kv. 
m), 28 Beach Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 80 kv. m), 2 Royal Suite 
tipų numeriai (maks. 4+2 asm., 160 kv. m), Soma Bei vilos, Connected tipo 
numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, šalia koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė), prieplauka, pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai. Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, 
rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5* 

Tel. +2 (065) 354 58 45. faksas +2 (065) 354 58 85.

Interneto svetainė: www.sheraton-somabay.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ 9 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ futbolas
 ♦ mini futbolas
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ pirtis
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ golfas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens sporto priemonės
 ♦ nardymo centras

*La Residence Des Cascades 
„Golf Resort & Thalasso 
Center” viešbutyje

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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SAFAGA
STEBUKLINGO SMĖLIO MIESTELIS

NE TIK ILSėTIS, BET IR 
PATAISYTI SVEIKATą.

BANGLENčIų SPORTO 
ENTUZIASTAMS.

šEIMYNINIAM POILSIUI.

GYDOMOJO SMėLIO 
PAPLūDIMIAI.

UNIKALI JūROS VANDENS 
SUDėTIS.

GIDAS REKOMENDUOJA
Sakoma, kad vietos mikroklimatas 
ir juodasis Safagos smėlis daro 
stebuklus. Sergantieji odos ligomis 
ar turintieji kaulų, raumenų sistemų 
sutrikimų čia pataiso savo sveikatą. 
Visiškai tikėtina, kad ateityje 
Safaga sudarys pačią rimčiausią 
konkurenciją gydomiesiems 
Negyvosios jūros kurortams.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt122



Safaga

EKSKURSIJOS

  Luksoras–Dendera.
  Šv. Antano ir Šv. Pauliaus 

vienuolynai.
  Kairas ir Aleksandrija.
  Badavėja.
  El Guna.
  Rojaus sala.

VIEŠBUČIAI

Viešbučiuose karaliauja šeimyniškai jauki ir 
šilta atmosfera. Čia nėra daug parduotuvių, 
naktinių klubų, tad išėję iš viešbučio 
teritorijos ypatingų pramogų nerasite. 
Aplinkui vyraujanti atmosfera nuteikia 
jaukiam poilsiui su visa šeima. Kurorte labai 
ramu, žmonių ne itin daug.

Safagą ypač pamėgo banglenčių sporto 
entuziastai. Jūros srovės ir vėjas šiam 
sportui čia ypač palankūs. Giluminio 
nardymo mėgėjams Safaga taip pat turi 
ką pasiūlyti. Ramiuose 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“.

AKTYVUS LAISVALAIKIS

Povandeninė įžymybė - nuskendęs keltas „Salem Express“

GIDAS REKOMENDUOJA
Iš Safagos yra galimybė apsilankyti 
Tobijaus saloje ar prie Klaudiano 
kalno, esančio Rytų dykumoje, 
ir apžiūrėti senovinius akmens 
karjerus. Čia iškastą granitą 
romėnų imperatoriai naudojo savo 
reprezentaciniams statiniams, 
pavyzdžiui, Forumo aikštės 
statyboms Romoje.
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Lotus Bay Safaga Viskas įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 10 metų)

Viešbutis: 57 km iki Hurgados oro uosto, 60 km iki Hurgados 
miesto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1992 metais, kasmet iš 
dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 2-jų 
bei 3-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra 224 numeriai: 
220 Garden/Sea View tipo numerių (maks. 2+2 asm., 24 kv. m) ir 
Suite tipų numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, netoliese koralų rifas, prieplauka 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 326 00 05. faksas +2 (065) 326 00 09.

Internetinė svetainė: www.lotusbay.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt124



Menaville Safaga Viskas įskaičiuota

Safaga

Viešbutis: 58 km iki Hurgados oro uosto, 61 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1991 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 1-o, 2-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 301 numeris: 144 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 20 kv. m), 103 Superior tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
30 kv. m), 6 Suite tipo numeriai (maks 4+2 asm., 70 kv. m), Connected tipų 
numeriai bei vasarnamiai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, pontonas, prieplauka 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (065) 326 00 64. faksas +2 (065) 326 80 90.

Internetinė svetainė: www.menaville.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ seifas 
(registratūroje)

 ♦ internetas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ konferencijų salė 
(iki 150 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas

Už papildomą mokestį:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ biliardas
 ♦ vandens sporto 
priemonės

 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)
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Safaga Palace Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 56 km iki Hurgados oro uosto, 59 km iki Hurgados miesto 
centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų pagrindinis 
pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 316 numerių: 
226 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 25 kv. m), 30 šeimyniniųi 
numerių (maks. 2+2 asm., 35 kv. m), 28 Executive Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 30 kv. m) bei Junior Suite, Connected ir Royal Suite 
tipų numeriai. Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4* 

Tel. +2 (065) 326 01 00. faksas +2 (065) 326 01 05.

Interneto svetainė: www.safagapalaceresort.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (už 
papildomą mokestį)

 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos 

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 200 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą 
mokestį: 

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt126



Shams Safaga Viskas įskaičiuota

Safaga

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Viešbutis: 55 km iki Hurgados oro uosto, 58 km iki Hurgados miesto, 
5 km iki Safagos miestelio, ant jūros kranto. Pastatytas 1991 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas, 2-jų aukštų korpusas bei vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 340 numerių: 192 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 31 kv. m), šeimyniniai numeriai, 136 vasaranamiai 
(maks. 2+2 asm., 38 kv. m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su 
negalia, Connected tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3* 

Tel. +2 (065) 326 00 44. faksas +2 (065) 326 00 43.

Interneto svetainė: www.shamshotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
(registratūroje)

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai
 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės
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MARSA ALAMAS
LAUKINĖS GAMTOS APSUPTYJE

RAMYBėS IR LAUKINėS 
GAMTOS MėGėJAMS.

NARDYTOJAMS IR 
BURIUOTOJAMS.

GIDAS REKOMENDUOJA
Netoli Marsa Alamo buvo pastatytos 
pirmosios pasaulyje smaragdų 
kasyklos, tiekusios brangakmenius 
Romos imperijai. Smalsiausieji 
gali apsilankyti vadinamosiose 
Kleopatros kasyklose Vadi el Gemalo 
nacionaliniame parke.

Ramybės trokštantiems 
poilsiautojams siūlome apsilankyti 
Delfinų saloje ir vienu metu 
paplaukioti su 40 ar 50 delfinų ir 
pasimėgauti kaitria saule. 

Kiekvienam nardymo entuziastui 
rekomenduojame aplankyti 
Elfinstouno rifą su pasakiško grožio 
olomis.

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt128



Marsa Alamas

EKSKURSIJOS

  Kairas (lėktuvu).
  Kairas–Aleksandrija (2 dienos).
  Asuanas, Abu Simbelis (2 dienos).
  Luksoras (2 dienos).
  Jeruzalė (skrydis iki Tabos).
  Luksoras.
  El Kuseir.
  Abu Dabab.

VIEŠBUČIAI

10 km atstumu nuo Marsa Alamo 
gyvenvietės į pietus ir į šiaurę, Raudonosios 
jūros pakrantėje, išsidėstę viešbučiai, kai 
kurie jų – vis dar statomi. Visi jie pastatyti 
ant jūros kranto, kiekviename yra nardymo 
centrai. Pačiame Marsa Alamo kurorte 
viešbučių pasirinkimas labai įvairus: nuo 3 
iki 5 žvaigždučių.

Čia rinktis poilsį rekomenduojama 
nardytojams, buriuotojams, kuriuos vilioja 
pasakiško grožio Raudonosios jūros 
pakrantės, povandeninis pasaulis su taip akį 
traukiančiais koraliniais rifais.

PRAMOGOS
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Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ mini futbolas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ teniso kortas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis

Už papildomą mokestį: 
 ♦ masažas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo centras
 ♦ pirtis

Oriental Bay Resort Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 308 km iki Hurgados oro uosto, 165 km iki El Kuseiro miesto 
centro, antroje viešbučių linijoje. Pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 192 numeriai: 72 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 
57 kv. m), 120 šeimyninių numerių (maks. 4+2 asm., 73 kv. m).

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, yra koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė). Gultai, skėčiai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – 
nemokamai.

Prie baseino: gultai, skėčiai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3* 

Tel. +2 (010) 211 49 04. faksas +2 (010) 211 05 73. 

Interneto svetainė: www.orientalresorts.com.eg

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt130



Sentido Oriental Dream Resort Ultra viskas įskaičiuota

Viešbutis: 230 km iki Hurgados oro uosto, 87 km iki El Kuseiro 
miestelio centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2008 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir 1–2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, 
kuriame yra 348 numeriai: 319 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 
28 kv. m), taip pat yra šeimyninių, Connected ir Suite tipo numerių.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio, koralai (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai - 
nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas. 

Tel. +2 (065) 331 99 07. faksas +2 (065) 331 99 12.

Interneto svetainė: www.sentidohotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ konferencijų salė 
(iki 120 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 
metų)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortai
 ♦ stalo futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį: 
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 
metų)

 ♦ masažas (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ SPA centras (nuo 16 metų)
 ♦ teniso kortų apšvietimas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto priemonės

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 12 metų)

Marsa Alamas
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Akassia Club Calimera Swiss Resort

Viešbutis: 158 km iki Hurgados oro uosto, 15 km iki El Kuseiro miesto 
centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2002 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas ir vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 444 
numeriai: 312 standartinių numerių bei standartinių numerių su 
vaizdu į jūros pusę (maks. 3+1 asm., 50 kv. m) ir šeimyninių numerių. 
Viešbutyje yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia ir Connected 
tipo numerių.

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 6 baseinai 
 ♦ 12 vandens kalnelių 
suaugusiems

 ♦ drabužių skalbimo ir 
valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ konferencijų salė (iki 
150 asm.)

Pramogos ir sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas ir skyrius 
atvirame baseine

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 
iki 11 metų)

Ultra viskas įskaičiuota

Paplūdimys: nuosavas, koralai, pontonas (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje – viešbutis šalyje nekategorizuotas.

Tel. +2 (065) 745 50 45. faks. +2 (065) 339 00 49. 

Interneto svetainė: www.akassia.com

Dreams Beach Resort Marsa Alam

Viešbutis: 180 km iki Hurgados oro uosto, 37 km iki El Kuseiro 
miestelio centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 230 numerių: 184 standartiniai numeriai 
(maks. 3+1 asm., 33 kv. m), šeimyniniai, Suite, Connected tipų 
numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, šalia koralai, pontonas (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
- nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 5*

Tel. +2 (065) 339 50 00. faksas +2 (065) 339 50 09.

Interneto svetainė: www.dreamsresortegypt.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 5 restoranai (2 a la 
carte)

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 atviri baseinai
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 3 konferencijų salės 
(iki 500 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ biliardas
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (įėjimas)
 ♦ pramoginiai 
renginiai

Už papildomą 
mokestį:

 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ teniso kortų 
apšvietimas

 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Viskas įskaičiuota

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt132



Marsa Alamas

Flamenco Beach & Resort Quseir

Best Western Solitaire Resort

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Viešbutis: 139 km iki Hurgados oro uosto, 4 km iki El Kuseiro miesto 
centro, pirmoje ir antroje viešbučių linijoje. Viešbutis pastatytas 1999 
metais, kasmet iš dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro du trijų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 322 numeriai: 288 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 35 kv. m), 6 šeimyniniai numeriai (maks. 4 asm., 38 kv. m), 6 Suite tipo 
numeriai (maks. 4 asm., 80 kv. m), Junior Suite tipo numeriai, apartamentai 
ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai, pontonas (rekomenduojama speciali 
avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai – nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. (002 065) 335 02 00. faksas (002 065) 335 02 11.

Interneto svetainė: www.flamencohotels.com

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa 
(ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 3 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 5 barai
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

 ♦ 2 konferencijų salės 
(iki 100 asm.)

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyriai 
atvirame baseine)

 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Viešbutis: 270 km iki Hurgados oro uosto, 127 km iki El Kuseiro 
miesto centro, ant jūros kranto. Viešbutis pastatytas 2005 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 1-no aukšto pastatas ir 1-o aukšto 
vasarnamių kompleksas, 2-jų aukštų vilos, kuriuose yra 151 numeris: 
118 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 36 kv. m), šeimyniniai 
numeriai, Superior, Junior Suite, Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, koralai, žvyras, pontonas (rekomenduojama 
speciali avalynė). Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai 
– nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai – nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (065) 338 01 01. faksas +2 (065) 338 01 01.

Interneto svetainė: www.solitaire-resort.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa (ne 
visuose numeriuose)

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini futbolas
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka (įėjimas)

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ biliardas
 ♦ nardymo centras

133



Shams Alam Beach Resort 

Tulip Marsa Alam

Viskas įskaičiuota

Viskas įskaičiuota

Marsa Alamas

Viešbutis: 250 km iki Hurgados oro uosto, 107 km iki El 
Kuseiro miesto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 2004 
metais, paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 246 numeriai: 214 
standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 31 kv. m), šeimyniniai 
numeriai ir Connected tipo numeriai.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 4*

Tel. +2 (010) 161 70 01. faksas +2 (010) 161 84 99.

Interneto svetainė: www.flash-international.net

Numeriuose:
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ 2 restoranai (1 a la 
carte)

 ♦ 4 barai
 ♦ 2 baseinai
 ♦ drabužių skalbimo 
ir valymo paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ internetas
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ treniruoklių salė
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ mini futbolas
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pramoginiai renginiai

Už papildomą 
mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ biliardas
 ♦ teniso inventorius
 ♦ teniso korto 
apšvietimas

 ♦ stalo futbolas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vandens sporto 
priemonės

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 
atvirame baseine)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 
4 iki 12 metų)

Vaikams:
 ♦ baseinas (skyrius 

atvirame baseine)
 ♦ žaidimų aikštelė

Viešbutis: 320 km iki Hurgados oro uosto, 18 km iki Marsa Alamo 
kurorto centro, ant jūros kranto. Pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame yra: 160 
standartinių numerių (maks. 3+1 asm., 20 kv. m), Connected tipo 
numeriai ir 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.

Paplūdimys: nuosavas, smėlio/žvyro, koralai (rekomenduojama 
speciali avalynė), pontonas, prieplauka. Skėčiai, gultai, čiužiniai, 
paplūdimio rankšluosčiai - nemokamai.

Prie baseino: skėčiai, gultai, čiužiniai, rankšluosčiai - nemokamai.

Viešbučio kategorija šalyje - 3*

Tel. +2 (012) 244 49 31. faksas +2 (012) 240 14 25.

Interneto svetainė: www.shamshotels.com

Numeriuose:
 ♦ vonia/dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras 
 ♦ seifas
 ♦ balkonas/terasa

Viešbučio 
teritorijoje:

 ♦ restoranas
 ♦ 3 barai
 ♦ baseinas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ parduotuvės
 ♦ internetas
 ♦ automobilių 
stovėjimo aikštelė

Pramogos ir 
sportas
Nemokamai:

 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ mini futbolas
 ♦ biliardas

Už papildomą mokestį:
 ♦ masažas
 ♦ pirtis
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ nardymo centras

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



Svarbi informacija ir patarimai keliaujantiems

Pasas ir kiti kelionės dokumentai

Prieš išvykdami poilsiauti įsitikinkite, kad turite visus reikiamus dokumentus, 
galiojančius užsienio kelionėms (pasą ar kitus asmens tapatybę liudijančius 
dokumentus, galiojančius kelionei), kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.
Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio valstybes. 
Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu. Tarnybinis 
pasas nėra tinkamas dokumentas vykti į poilsinę kelionę. Kai kuriais atvejais 
į užsienį galima vykti ir su asmens tapatybės kortele, tačiau tik į tas valstybes, 
su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi specialias sutartis ar 
susitarimus. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybės, vizų ir kitų dokumentų 
galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad dauguma užsienio valstybių 
reikalauja, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas galiotų ne trumpiau kaip 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.

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, asmens tapatybės kortelės ar kito 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (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, 
asmens tapatybės kortelės ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 
duomenys (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 
išvykti 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 
kaip 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 12 metų vaikui gali būti skiriama aviakompanijos darbuotojų palydos 
paslauga. Daugiau informacijos 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.

Vizos

Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje, viza išduodama UAB 
TEZ TOUR atstovybėje Vilniaus oro uoste prieš išvykstant. 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 ir 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. 
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. 

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 
4-6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią 
šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo 
amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą.
Daugiau informacijos apie skiepus galite rasti interneto svetainėje: www.
saugikelione.lt

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. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse, adresais: www.vilnius-airport.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 stebėti pakeitimus. 
Įprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, 
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 tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja į skrydį arba dėl 
savo kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas

Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, 
kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 
ne daugiau kaip 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Kūdikiui 
(keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo 
bagažo ir galima vežtis vežimėlį. 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. Jeigu keli asmenys daiktus vežasi 
viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją 
prašome pasitikslinti 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. 
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 adresu 
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.

Oro transporto vežėjo atsakomybė

Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti 
teisiniai 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. Už viską, kas keleiviui gali nutikti skrydžio metu, atsako aviakompanija. 
Prireikus vežėjas be įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, 
pakeisti lėktuvo tipą ir pakeisti ar praleisti nurodytas sustojimo vietas.

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.

Gyvūnų gabenimas

Norint pervežti gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
• gabenimui lėktuvu, priimami tik naminiai gyvūnai, kurių masė su specialia 
dėže ne didesnė kaip 8 kg. Dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48cm x 
32cm 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. Mokestis mokamas UAB TEZ TOUR 
atstovybėje oro uoste, prieš skrydį;
• 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, išvykimo-grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija 
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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, prieš registruojantis į skrydį, privalo pasirašyti 
„Gyvūnų gabenimo UAB TEZ TOUR užsakomaisiais reisais taisykles“ ir 
sumokėti nustatytą mokestį (UAB TEZ TOUR atstovybėje Vilniaus oro uoste). 

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 dalisar gaminius galima įvežti/išvežti tik pateikus 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 internetiniuose puslapiuose: www.am.lt, www.cust.lt, www.cites.org.

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.

TEZ TOUR atstovai

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. Visada galite susisiekti su TEZ 
TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, 
nurodytu kelionės dokumente ir/ar interneto svetainėje www.teztour.lt. Šioje 
interneto svetainėje rasite ir kitus TEZ TOUR atstovų bei biurų kontaktinius 
duomenis. TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų 
arba anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę).

Ekskursijos

TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas 
ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informacija 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).
Viešbučio kategorija šalyje neapsprendžia viešbučio būklės, viešbučio 
teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo. Dėl šių 
priežasčių, tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir 
toje pačioje šalyje gali skirtis.
Jeigu oficiali kategorija viešbučio aprašyme nenurodyta, vadinasi, viešbutis 
užsienio šalyje oficialios kategorijos neturi. Nuo katalogo spausdinimo 
momento iki kelionės pradžios gali pasikeisti ir viešbučio kategorija. Aktualią 
viešbučio kategoriją šalyje rasite internetiniame puslapyje www.teztour.lt, 
viešbučio aprašyme.
UAB TEZ TOUR kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio 
pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu , tačiau 
šis žymėjimas neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje 
šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas. 
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 internetinio puslapio ir t. t. 
„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu ar  simboliu 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*/HV-1/HV-2/
APTS apgyvendinimo tipas, į kurį vykstate. Dėl šios priežasties „Tez express“ 
kelialapiai paprastai yra pigesni, viešbutis gali būti nekategorizuotas arba 
turintis kategoriją nuo 1* iki 5*, ar apartamentai šalyje. Viešbutis nebūtinai 
bus iš TEZ TOUR kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių. 

Informacija gali keistis

Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo galiojimo 
metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas paslaugas gali 
keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su naujausia ir 
aktualiausia informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, pramogas bei 
kitus pasikeitimus prašome susipažinti 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 
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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 fotelis-lova 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 numeriai 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).
 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 už tai 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. 
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.

Viešbučio para

Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai priklauso 
nuo viešbučio administracijos nuožiūros. Išvykstant apmokėti sąskaitas 
ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite nuo 10-12 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.
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 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. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

Maitinimas lėktuve

Skrydžių į Egiptą maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – užkandžius, 
gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. Kainoraštį galite 
rasti interneto svetainėje: www.teztour.lt/?lang=LTH&page=Pages/ Shedule. 
Taip pat, 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 (kovo-gegužės mėn.) bei pabaigoje (spalio-lapkričio 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 išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio 
administracija, nei kelionių organizatorius 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 vietinis. 
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. Vietinį 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.

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. Kataloguose bei interneto svetainėje šie viešbučiai žymimi 
simboliu  . 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 
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esančio viešbučio infrastruktūra. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.

Miesto/privatus paplūdimys

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 vaikams organizuoja 
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* viešbučiai juos gali organizuoti 
tik aukšto sezono metu (liepą – rugpjūtį). 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 programos būtų aiškesnės. 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 nuo viešbučio administracijos nuožiūros.

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, nes 
tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui. 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. Pretenzijas reikia siųsti registruotu laišku į UAB TEZ TOUR 
biurą Vilniuje. 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/prarastų 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 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 3-jam 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 – (singl 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 – (singl 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 
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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 child) - 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 pertvara, ar tai yra vientisa erdvė. 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*, 
rečiau 4* 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* 
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. 

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
El Gabal El Shamaly St., Sekkala, 
TEZ TOUR Building, Hurghada Red Sea, Egypt
Tel.: +2 069 362 0977
E-mail:  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 0977
E-mail:  icc@sharm.teztour.com

LR ambasada Egipte 
23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, 
Zamalek, Cairo
ARAB REPUBLIC OF EGYPTTel.: +20 2 2736 6461
E-mail: amb.egurm.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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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. Кatalogas, 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, objekto 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 transporto 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 neskelbiamos 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 
nurodytas 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. 23-858).
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 
nurodytas 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 maksimalios 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 pagrindas – 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 turistu 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 organizatorius 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% 

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt142



Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

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. 74-2262) (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 perimantis) 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 pagalbos 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 organizatorius, 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. 94-1833; 2007, Nr. 12-488), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 
(Žin., 1998, Nr. 32-852; 2011, Nr. 85-4138) 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. Nepatvirtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis, dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje, netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą sudarydamas 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. 
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 reikalavimus, 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. 
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Simbolių paaiškinimaižemiau aprašyti simboliai - tai kataloge bei interneto svetainėje 
figūruojantys viešbučių segmentai, kurie nurodo viešbučio paskirtį. Tai 
subjektyvus organizatoriaus viešbučių segmentavimas pagal jų teikiamų 
paslaugų spektrą.  Į visus papildomai iškilusius klausimus padės atsakyti 
Jūsų kelionių agentas.

„Ekonominė klasė“ – 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.

“Viešbutis ant jūros kranto” viešbučio esančio ant jūros kranto 
teritorija dažniausiai yra neatskirta nuo paplūdimio, bet 
pažymėtina, kad gali būti: 

 kai tarp viešbučio teritorijos ir paplūdimio yra promenada; 

 dalis teritorijos arba kai kurie viešbučio korpusai yra per kelią nuo 
paplūdimio (pirmoje linijoje); 

 viešbučiai, esantys ant jūros kranto, nebūtinai turės ir paplūdimį 
iškart prie viešbučio. Gali būti viešbutis, įkurtas ant uolos, ant jūros 
kranto, tačiau prie kurios nėra paplūdimio arba paplūdimys gali būti 
atokiau.

„Viešbutis tinkantis šeimoms“ - viešbutis savo paslaugų pasiūla bei 
apgyvendinimo tipų įvairove, orientuotas į šeimų su vaikais poilsį. 

„Vandens kalneliai“ – viešbučio teritorijoje yra vandens kalneliai. 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad skirtinguose viešbučiuose kalnelių 
dydis bei gausa skiriasi. 

„Viešbutis, esantis kurorto centre“ - tai viešbutis, nurodantis savo 
vietą kaip kurorto centre esančio arba nuo centro (centrinės zonos, 
promenados, diskotekos/barų gatvės) nutolęs ne daugiau kaip 1 km 
atstumu. Kurorte taip pat gali būti ne vienas centras, tad atstumas 
gali būti nurodytas iki pagrindinio miesto centro arba iki kelių centrų.

„Viešbutis prabangiam poilsiui“ – viešbutis orientuotas į aukštą 
paslaugų bei aptarnavimo kokybę. Atkreipiame dėmesį, jog 
paprastai, kuo aukštesnė viešbučio kaina, tuo efektyviau išpildomi 
poilsiautojų lūkesčiai. 

„Aktyvios atostogos“ - tai viešbutis, kurio teritorijoje teikiamos 
paslaugos leidžia aktyviai ilsėtis: žaisti aktyvius žaidimus (lauko 
tenisas, golfas ir t.t), dalyvauti aktyviose pramoginėse programose. 

„Romantiškos, ramios atostogos“ - tai viešbutis, skirtas poroms, 
jaunavedžiams, jaukiam poilsiui romantiškoje ir/arba ramioje 
aplinkoje.

 

„Verslo klasė, konferencijos“ - tai viešbutis, orientuotas ir į „verslo 
žmogų“, gali būti skirtas konferencijų organizavimui, didesnių 
grupių apgyvendinimui, neturėti didelės teritorijos.

Užrašams

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti  www.teztour.lt144





Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią pateikė
viešbučiai iki 2011 metų liepos 1 dienos. Išsamesnė bei 
naujesnė informacija, apie viešbučiuose įvykusius 
pasikeitimus, skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt

Šis katalogas paruoštas pagal informaciją, kurią 
pateikė viešbučiai iki 2012 metų birželio 1 dienos. 
Išsamesnė bei naujesnė informacija apie viešbučiuose 
įvykusius pasikeitimus skelbiama TEZ TOUR tinklapyje: 
www.teztour.lt


