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Apie TEZ TOUR

TEZ TOUR LIETUVA 

„Tez Tour“ – vienas didžiausių kelionių organizatorių Lietuvoje, 
kurio veiklos pradžią Lietuvoje žymi 2003 m. spalio 17-ąją 

įvykęs pirmasis užsakomasis skrydis į Egiptą. 
Šiandien „Tez Tour Lietuva“ aptarnauja

kone 80 tūkst. turistų per metus.

ILGAMETĖ PARTNERYSTĖ 
POILSIO KOKYBEI 

1994 m. savo veiklą pradėjęs „Tez Tour“ šiandien patenka 
į pagrindinių Europos kelionių organizatorių penketuką ir 

vienija net 28 tarptautines kompanijas. Svarbiausias kelionių 
organizatoriaus „Tez Tour“ tikslas – stengtis, kad Jūsų 

atostogoms nieko netrūktų. Pernai aptarnavome daugiau 
nei 2 mln. turistų, puikiai orientuojamės turizmo rinkoje ir 
dirbame tik su patikimais partneriais. „Tez Tour“ partnerių 

sąraše – pirmaujančios aviakompanijos ir 
geriausi viešbučių tinklai.

UNIKALŪS PASIŪLYMAI 

Be organizuojamų poilsinių kelionių, „Tez Tour“ taip pat siūlo 
išvažiuojamuosius seminarus ir konferencijas kompanijoms, 
platų pažintinių maršrutų spektrą žingeidiems bei VIP ženklu 

pažymėtas keliones išskirtinių poreikių turistams.

Jūsų atostogų bankas
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PAŽINKITE  EGIPTĄ SU „TEZ TOUR“

Palikite atostogų rūpesčius mums – vos išlipusius iš lėktuvo 
Jus pasitiks „Tez Tour“ atstovai, kurie nuveš į viešbutį ir suteiks 

visą reikiamą informaciją. Jūsų poilsiu ir ekskursijomis pasirūpins 
profesionali gidų komanda. O kad atostogos Egipte būtų 

nepriekaištingai geros, galėsite rinktis iš gausybės viešbučių 
kiekvieno skoniui ir poreikiams.

ATOSTOGOS VISAME PASAULYJE 

Lietuvos keliautojus „Tez Tour“ kviečia ilsėtis geriausiuose Turkijos 
(Antalijos, Marmario, Bodrumo), Ispanijos (Maljorkos, Tenerifės, 

Barselonos), Graikijos (Rodo ir Kretos), Bulgarijos (Varnos ir Burgaso), 
Kipro, Italijos (Sardinijos), Egipto (Hurgados, Marsa Alamo, Šarm El 

Šeicho) kurortuose, mėgautis saule ir egzotika alsuojančiame Tailande 
ar prabanga spindinčiuose Jungtinių Arabų Emyratuose (JAE), o aktyvių 

atostogų mėgėjus – paslidinėti Austrijos ir Italijos kalnuose.
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Am  ina didybe
Egipto brangakmeniu ir vienu iš Septynių pasaulio stebuklų 
tituluojamą Gizos piramidžių kompleksą sudaro trys piramidės – 
garsioji Cheopso bei senovės paslapčių gaubiamos Chefreno 
ir Mikerino. Tačiau jų stebuklinga didybė dar labiau išauga, 
pamėginus įsivaizduoti, kaip šį stebuklą galėjo sukurti žmogaus 
rankos. Net pasitelkus moderniausias ir ekonomiškiausias 
technologijas, šiandien tokių piramidžių statybos kainuotų kone 
5 mlrd. JAV dolerių.

SPALVOTASIS 
KANJONAS 

Egipto gamta galėtų drąsiai konkuruoti su aukščiausios 
klasės menininkų šedevrais. Puikus to įrodymas – Sinajaus 
kalnuose vingiuojantys Spalvotojo kanjono labirintai. 5 km 
ilgio tarpeklis tapybišku kraštovaizdžiu vilioja estetus iš 
viso pasaulio: čia laukia per milijonus metų vėjo išraižytos 
uolų skulptūros, saulės žaismo kuriamos spalvų variacijos ir 
išlikusių fosilijų piešiniai.

Nutapytas gamtos

Raudonosios jūros gelmėse net 2000 km besitęsianti 
koralų kolonija kviečia tyrinėti spalvingą gyvybės pasaulį: 
įspūdingo dydžio aštuonkojai ir murenos, milijonai žuvų ir 
mažų žuvelių, nardančių tarp nuskendusių laivų liekanų. 
Skaidriuose vandenyse gyvuojančia įvairove galima 
grožėtis ir prie viešbučio, tačiau nardant užburiantys 
povandeniniai sodai atsiveria dar neregėtomis 
spalvomis. 

RAUDONOJI JŪRA 

7 EGIPTO stebuklai
Egipto TOP 7 Viliojantis nepaprastais reginiais ir paslaptimis – toks Egiptas pasitinka keliautojus. Ir visai 

nesvarbu, ar lankotės čia pirmą kartą, ar atvykstate kasmet – amžinos vasaros šalis kaskart 
turės, kuo nustebinti: slėpininga gamta, senosios civilizacijos didybe ar nesuskaičiuojamais 
peizažo ir architektūros stebuklais.

GIZOS 
PIRAMIDĖS 

 yvybes vaivorykšte
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Subtilaus grožio ir elegancijos derme garsėjanti Ibn Tuluno 
mečetė – viena didžiausių pasaulyje ir viena seniausių 
išlikusių islamo šventyklų Kaire. Samaros architektūrinio 
stiliaus statinys išsidėstęs aplink didelį vidinį kiemą, visose 
keturiose pusėse yra dengtos halės, o vidiniame kieme – 
masyvus fontaną gaubiantis kupolas. Gyvai vaizdas dar 
įspūdingesnis!

5 IBN TULUNO 
MEČETĖ 

RYTIETIŠKAS 
TURGUS4

Khan Al Khalili turgus Kaire – vienas įdomiausių ir margiausių 
pasaulio turgų – vilioja siauromis grįstomis gatvelėmis, 
tūkstančiais garsų, spalvų ir kvapų. Nepraleiskite progos 
pasivaikščioti po seniausią ir didžiausią Egipto turgų, kuriame 
galima nuspirkti visko – nuo pusbrangių akmenų papuošalų, 
faraonų laikų statulėlių kopijų ar kilimų iki gyvačių iškamšų. 
Tad žvalgykitės, rinkitės ir leiskitės į azartiškas derybas!

Šis, ko gero, masyviausias pasaulio 
statinys, statyboms sunaudotų 
medžiagų kiekiu nė kiek nenusileidžia 
didžiajai Cheopso piramidei. Tėra 
vienas skirtumas – jų statybų laiką 
skiria daugiau nei 4500 metų! 

6 ASUANO 
UŽTVANKA 

Hidrotechnikos šedevras

Sahara el Beyda, arba Baltoji dykuma – 
mistinė vieta, garsėjanti sniego baltumo 
smėlio kopomis ir įvairių formų kreidos 
uolomis. Šiame saugomame gamtos 
rezervate dangų remia net 4,5 m aukščio 
gamtos kūrinys, primenantis milžinišką 
grybą ir dėl formos gavęs „Grybo uolos“ 
vardą.

7 BALTOJI 
DYKUMA 

Vasaros sniegynai

Deretis cia – tiesiog butina!

Kairo architekturos perlas
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Amžinai 
viliojantis Egiptas

Egiptas – vyrų šalis 
Visus pagrindinius darbus – pradedant kariuomene ir 
baigiant viešbučio kambarių tvarkymu – Egipte dirba vyrai. 
Pagal raštingumo lygį taip pat pirmauja stiprioji lytis: Egipte 
gyvena 83 % apsiskaičiusių vyrų ir tik 59,4 % moterų. O ir 
pramogaudami dažniau sutiksite vyriškų veidų, kavinėse 
juos įprasta matyti rūkančius vandens pypkę ir žaidžiančius 
kauliukais. O štai moterys yra namų sergėtojos, slepiančios 
veidus nuo visuomenės akių po parandžomis vadinamais 
galvos apdangalais. Moterys Egipte – tikra paslaptis.

Kaitri saulė, šiltas smėlis, maloniai glostantis Raudonosios jūros vanduo – ir 
visai nesvarbu, koks metų laikas. Leiskitės į smagų nuotykį, kuriame Jūsų laukia 
neaprėpiamos smėlio dykumos, faraonų paliktos paslaptys, vienas iš Septynių 
pasaulio stebuklų ir neužmirštamos ekskursijos. Taip, atostogos amžinos 
vasaros šalimi tituluojamame Egipte kaskart dovanoja neišdildomų įspūdžių.

Apie šalį
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Tarp vandens ir dykumos 
Didžioji Egipto dalis yra Šiaurės Afrikoje, Sacharos dykumoje. Jeigu manote, 
kad dykuma – vien nesibaigiantys smėlynai, tiesiog privalote nuvykti į Egiptą 
ir pakeisti savo nuomonę. Jodami kupranugariais čia atrasite neregėto grožio 
oazių, lėkdami keturračiais galėsite mesti iššūkį vėjui, o paskui aplankyti 
vienintelį išlikusį senovės pasaulio stebuklą – Gizos piramides. 
Vis dėlto paklaustas, kas jo šalyje svarbiausia, beveik kiekvienas egiptietis 
atsakytų – Nilas. Ši vandeninga upė – tarsi Egipto motina maitintoja, 
parūpinanti gyventojams ne tik žuvies, vandens ir papiruso, bet ir darbo 
bei pramogų. O užsienio turistus čia vilioja nepaprastai įdomus kruizas 
Nilu: plaukdami kruiziniu laivu-viešbučiu regėsite žaliuojančius krantus ir 
už jų besidriekiančias dykumas, saugančias praeities paslaptis, senosios 
civilizacijos religijos ir architektūros paminklus.

Burnos higienai – 
jau keli tūkstančiai metų! 
Jei manote, kad burnos higiena – pastarųjų šimtmečių reiškinys, 
labai klystate. Senovės Egipto gyventojai valėsi dantis jau prieš 
kelis tūkstančius metų! Pirmoji dantų pasta buvo pagaminta 
būtent Egipte, tiesa, jos sudėtis buvo gana keista: jaučio 
kanopos, pemza, pelenai ir sudegintas kiaušinio lukštas. O štai 
norėdami užmaskuoti nemalonų kvapą, egiptiečiai virdavo 
burnos gaiviklius iš medaus, miros, cinamono ir smilkalų.

Skaičiai nemeluoja 
•  Maždaug trečiame tūkstantmetyje prieš mūsų erą sukurtas hieroglifų 
raštas mūsų abėcėlę pranoksta ne tik amžiumi, bet ir ženklų gausa: 
lietuviškoje abėcėlėje yra vos 32 raidės, o Egipto hieroglifų 
priskaičiuojama per 7000.
•  6695 km Nilas ilgiu nusileidžia tik Amazonei.
•  Senovės egiptiečiai garbino daugiau kaip 1000 skirtingų dievų ir deivių.
•  Seniausia pasaulio suknelė buvo pasiūta Egipte. Jai daugiau kaip 5000 metų.

Įdomu
Pasirodo, egiptiečiai mumifikuodavo ne tik žmones. 
Archeologinių kasinėjimų metu buvo rasta net 4,5 metro 
ilgio krokodilo mumija. Beje, egiptiečių „Mirties knygoje“ 
krokodilas įvardijamas kaip „ryjantis žmonių širdis“.

     
 

Oficialiai: Egipto Arabų Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 81 mln.
Sostinė: Kairas.
Svarbiausi miestai: Kairas, 
Luksoras, Giza, Aleksandrija, 
Asuanas.
Oficiali kalba: arabų.
Pinigai: Egipto svaras (EGP).
Laiko zona: Rytų Europos            
(UTC + 02:00).
Geografija: didžioji dalis šalies 
teritorijos priklauso Šiaurės Afrikai, 
Pietvakarių Azijai priklauso Sinajaus 
pusiasalis.
Kada geriausia keliauti? 
Spalio–gegužės mėnesiais.

Apie Egiptą faktais
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Baklava – desertas iš 
popieriaus plonumo tešlos, 
medaus ir riešutų. Šis ypač 
saldus Egipto skanėstas 
patiks smaližiams, 
ieškantiems sodraus skonio.

Kuo daugiau šviežių daržovių, vaisių ir aštrių prieskonių – tokia pagrindinė Egipto virtuvės taisyklė. Ir nors dauguma 
receptų pasiskolinti iš kitų šalių, Turkijos, Libano, Sirijos ir Graikijos patiekalams vietiniai kulinarai jau seniai suteikė 

savybių, būdingų tik Egiptui. Čia, kaip ir daugelyje Rytų šalių, maistas yra vienas iš bendravimo būdų. Ne paslap-
tis: egiptiečiai tikrai mėgsta sėdėti už stalo ir svetingai pasitinka kiekvieną, norintį prisijungti. Taigi... Sveiki atvykę į 

nacionalinių delikatesų, medaus sirupe skęstančių desertų ir su niekuo nesupainiojamų skonių pasaulį.

Egipto virtuvė

Egipto 
virtuvė
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TRADICINIAI SKONIAI

UNIKALŪS SALDUMYNAI

MALONU GURKŠNOTI

PARAGAUKITE EGZOTIKOS

1  Nacionalinis gėrimas karkade – sodriai raudonos 
spalvos, švelniai rūgštaus skonio hibiskuso arbata, kurią 
galima gerti tiek karštą, tiek atvėsintą ir netgi su ledu.

3  Stella – taip vadinamas egiptietiškas alus. Egipte jis pradėtas 
gaminti prieš daugiau kaip 100 metų.

Egipte ypač populiarūs kepti karveliai – hamam – jie troškinami ir 
patiekiami specialiame puode su pomidorais, svogūnais, ryžiais
ir grikiais. 

1

2
2 Basbousa – kiek saldesnis desertas, gaminamas iš manų 
tešlos su medumi ir lazdyno riešutais.

4 Misika – arabiška kramtomoji guma, kurios galima rasti 
daugelyje rytietiškų turgų.

3 Bbouzat haleeb – lengvi tąsios struktūros ledai yra visai 
kitokie, nei esame pratę valgyti. Tikrai verta paragauti! 

1 Nacionalinis Egipto patiekalas umm ali – tai karštas piene 
mirkytas razinų pyragas.

2 Koshari – dubenėlyje patiekiamas makaronų, ryžių ir juodųjų lęšių 
mišinys, pagardintas keptais svogūnais ir pomidorų padažu.

3 Fiteer – egiptietiška pica, gaminama iš sluoksniuotos tešlos, kurios 
minkymą stebėti yra ne mažesnis malonumas už patį ragavimo procesą. 
Su kuo bus paruošta ši pica, galėsite rinktis patys – populiariausi 
ingredientai yra kiaušiniai, sūris ir pjaustyti pomidorai, o smaližiams 
tikrai patiks fiteer su cukrumi, kokosais ir razinomis.

1 Egiptietiški kebabai
Ant iešmo virš atviros ugnies kepami avienos gabalėliai, 
apšlakstyti citrinos sultimis ir paskaninti svogūnais, mairūnu 
bei kitais prieskoniais. Kitas kebabo variantas – kufta – siauros 
maltos jautienos „dešrelės“ su svogūnais ir prieskoniais.

2 Šviežiai spaustos cukranendrių sultys – saldus 
ir gaivinantis gėrimas padės atgauti jėgas po ilgo 
pasivaikščiojimo ar turiningos ekskursijos.
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Egiptas iš arti: kruizas NiluPažintinis 
maršrutas

Nors didžioji Egipto dalis yra Sacharos dykumoje, 
užsienio turistus čia vilioja nepaprastai įdomus 
kruizas Nilu. 220 km ilgio maršrutas, 3 stotelės ir 
prabangus laivas-viešbutis – tai tik dalis burtažodžių 
apie kelionę, kuri maloniai nustebins ir mėgstančius 
tingiai pasilepinti saule, ir visko mačiusius pasaulio 
tyrinėtojus. Plaukdami viena ilgiausių pasaulio 

3

1

ir pačia svarbiausia Egipto upe, galėsite grožėtis 
pakrančių peizažais: žaliuojančius krantus keis už 
jų besidriekiančios dykumos, o senosios civilizacijos 
religijos ir architektūros paminklai galbūt atskleis 
tūkstantmečius saugotas paslaptis.
Kruizo maršrutas driekiasi nuo Luksoro iki Asuano, o 
kiekviena stotelė užburia savita praeities dvasia.
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Luksore patirsite senosios 
civilizacijos didybę: aplankysite 
Karnako ir faraonės Hačepsutės 
šventyklas, išvysite Memnoso 
kolosus ir didingąjį Karalių slėnį.

1 stotelė

LUKSORAS
O štai Asuanas žada dar daugiau įspūdžių: 
pradedant Asuano užtvanka ir obelisku, 
baigiant botanikos sodo salomis, Abu 
Simbelio šventyklos lankymu ir viešnage 
Nubių kaime.

3 stotelė

ASUANAS

Edfu ir Kom Ombo sužavės 
šventyklomis. Čia Jūsų lauks kelionė į 
dievo Horo ir Kom Ombo šventyklas.

2 stotelė

EDFU ir 
KOM OMBO

Į kelionės kainą įskaičiuota:

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

oro uostas; 
 pasirinktas viešbutis Hurgadoje; 
 4–5 žvaigždučių kruizinis laivas;  
  maitinimas (viešbutyje Hurgadoje pagal 

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

 transportas ekskursijų metu;  
 lankomų vietų (nurodytų kelionės 

programoje) bilietai;  
 rusakalbis arba anglakalbis vietinis 

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

atstovas kelionės metu.  

Pastabos:
 kruizo metu keliautojams pageidaujant yra organizuojamos papildomos 

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

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

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

Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt 11



Kairas EGIPTO KARALIŲ SOSTINĖEkskursijos

Atvykus į Egiptą neaplankyti jo sostinės būtų beveik nuodėmė. Šis kontrastų kupinas miestas įsikūręs pačioje šalies 
širdyje, prie Nilo žiočių, ir keliautojus vilioja amžinumo dvasia. Norint pajusti tikrąjį Kairo ritmą ir alsavimą, ko gero, 

tektų jame pagyventi bent keletą savaičių. Tačiau bent trumpam prisiliesti prie miesto, kuriame moderni kultūra 
susilieja su faraonų laikus menančia senove, kviečiame jau dabar.
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Ekskursija prasidės žygiu į Nacionalinį Egipto muziejų, kur 
sukaupta viena įspūdingiausių pasaulyje senojo Egipto meno 
ekspozicijų. Čia saugoma daugiau nei 100 tūkstančių vertybių iš 
įvairiausių Egipto istorinių laikmečių, tarp jų – ir garsusis faraono 
Tutanchamono lobynas.

Įspūdinga kolekcija

Popiet užsuksime į Gizą – miestą, įsikūrusį į pietvakarius nuo 
sostinės Kairo ir saugantį Egipto brangenybių – Cheopso, Che-
freno ir Mikerino piramidžių – paslaptis. Atvykus apžiūrėti Gizos 
piramidžių komplekso, pirmiausia Jus pasitiks Sfinkso statula – 
įspūdingo dydžio būtybė su žmogaus veidu ir liūto kūnu, apipinta 
legendomis ir menanti Senosios faraonų karalystės laikus.

Lauktuvės iš faraonų miesto

Jei norite pažinti Kairą iš arčiau, būtinai užsukite į šurmuliuojantį 
rytietišką turgų – čia Jus įtrauks egiptietiškos kasdienybės 
chaosas ir užburs svaiginantys aromatai, o lauktuvėms galėsite 
parsivežti sertifikuotų suvenyrų bei autentiškų juvelyrinių dirbinių.

Triguba didybė
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Luksoras
MUZIEJUS PO ATVIRU DANGUMI

Pažintį su istorija pradėsime vos prašvitus. Ankstyvą rytą patrauksime 
prie milžiniškų Memnono kolosų, o pasigrožėję jų didybe leisimės į 
Karalių slėnį – vietą, kurią senojo pasaulio faraonai pasirinko savo 
pomirtinio gyvenimo buveine. Už papildomą mokestį čia galėsite išvysti 
garsųjį Tutanchamono kapą. Įspūdinga ir ilgiausiai Egiptą valdžiusios 
faraonės Hačepsutės šventykla, išdidžiai stovinti Karalių slėnio 
priešakyje. O apsilankę dievui Amonui skirtoje Karnako šventykloje 
galėsite įvertinti jos dydį – tai tarsi atskiras miestas su šventuoju 
ežeru, kiemeliais, daugybe kambarių, neįprasto dydžio kolonų ir statulų.

Prisiliesti prie istorijos

Ekskursijos

„Egipto rūmais“ vadinamas Luksoras pateisina savo vardo kilmę – tai vienas 
gražiausių istorinių Egipto miestų, smalsiems žvilgsniams atveriantis architektūrinių 
paminklų panoramą ir alsuojantis faraoniškojo laikotarpio prisiminimais. Būtent čia 
buvo įsikūrusi senoji  Egipto civilizacijos sostinė Tėbai.
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Dendera ir Abydos
Egzotiškas ir paslaptingas – tokį mitais apipinto Egipto vaizdą daugelis 
saugo sąmonėje. Pasiklausyti įkvepiančių legendų kviečiame į Denderą 
ir Abydos – apsilankymas čia žada dar daugiau tūkstantmečių istoriją 
saugančių paslapčių. Šios įspūdingo grožio šventyklos vilioja netipine 
architektūra ir vis dar jaudinančia senojo pasaulio atmosfera.

Palaidota po smėliu
Dendera – viena geriausiai išsilaikiusių ir energetiškai stipriausių Egipto šventyklų. 
Vaisingumo ir meilės deivei Hator pastatyta šventykla iki šiol neramina daugelį 
pasaulio egiptologų: ar tikrai Egipto civilizacijoje buvo elektra? Tokias spėliones 
gimdo garsiosios „Denderos lempos“ – bareljefuose pavaizduoti objektai, kaip du 
vandens lašai panašūs į šių dienų pailgas lempas. Čia taip pat išvysite seniausią 
astrologinį ir astronominį piešinį, vaizduojantį zodiako ženklus bei metų laikus. O 
įdomiausia tai, kad iki pat XIX amžiaus Dendera slypėjo po smėliu.

Moderni senovė?
Dievo Ozirio garbinimo ir faraonų laidojimo 
vieta – Abydos šventyklų kompleksas – laikoma 
vienu gražiausių Egipto monumentaliosios tapybos 
pavyzdžių. Tačiau šventyklos sienas puošia ne tik puikiai 
išsilaikiusios freskos. Čia akį traukia ir mįslingi hieroglifai, 
primenantys šiuolaikinę techniką: sraigtasparnius, 
tankus, povandeninius laivus ir lėktuvus.

SENOJO EGIPTO PASLAPTYS

Įdomu
Šiandien į Denderą ir Abydos būriais plūsta 
piligrimai, sekantys Dorothy’ės Eady 
pėdomis. Ši 1981 metais mirusi moteris laikė 
save vienos iš Abydos šventyklos vaidilučių 
reinkarnacija.
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Ekskursijos

Šv. Antano ir
Šv. Pauliaus vienuolynai
Ne tik seniausi, bet ir švenčiausi – IV a. įkurti Šv. Antano ir Šv. 
Pauliaus vienuolynai turi ypatingą reikšmę ir Egipto koptams, 
ir likusio pasaulio krikščionims. Lankydamiesi šiuose 
vienuolynuose ir nepatingėję įveikti juos skiriantį 85 km 
atstumą, pajusite tikėjimo dvasią, siekiančią pačią pradžią – 
vienuolynų steigimo tradicija prasidėjo būtent čia.

Religiniais 
keliais 
KVIEČIAME Į EKSKURSIJAS

 Šv. Antano vienuolynas 

 Šv. Pauliaus vienuolynas 
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Mozės kalnas
Vos kelios valandos autobusu nuo Šarm El Šeicho – ir Sinajaus pusiasalyje 
stūksantis Mozės kalnas leis Jums prisiliesti prie krikščioniškojo pasaulio 
istorijos. Pasakojama, kad šio kalno viršūnėje Mozė gavo dešimt Dievo 
įsakymų. Šiandien į 2285 m aukščio viršukalnę veda net 3750 laiptelių, tačiau 
norintys pasidairyti po platesnes kalno apylinkes pasiekti ją gali keliaudami 
vadinamuoju „kupranugarių keliu“. Viršūnėje Jūsų lauks tobulo grožio saulėtekis ir 
nepakartojama Sinajaus pusiasalio panorama.

Šv. Kotrynos vienuolynas
Pasaulyje yra vieta, į kurią traukia piligrimai iš visų žemės 
kampelių ir kurioje visada sutiksite tiek tikinčiųjų, tiek meno 
mylėtojų. Tai Šv. Kotrynos vienuolynas, įsispraudęs pačioje 
Sinajaus dykumos širdyje, 1570 m aukštyje.
Šio vienuolyno pavadinimas siejamas su legenda apie Šv. 
Kotryną – šventąją kankinę iš Aleksandrijos, nubaustą už 
savo tikėjimą. Anot legendos, būtent čia liepsnojančio krūmo 
pavidalu Dievas pirmą kartą apsireiškė pranašui Mozei.

 Mozės kalnas 

 Šv. Kotrynos vienuolynas 

Įdomu
Tikima, kad kiekvienam, iki aušros užkopusiam 
į Mozės kalną, bus atleistos visos nuodėmės. 

 Šv. Kotrynos 
vienuolynas 
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Magiška šventumo atmosfera tvyro kiekvienoje vietoje, kurią 
aplankysite:
• pažintį su vienu seniausų pasaulio miestų pradėsime Alyvų 
kalnelyje, nuo kurio atsiveria įstabi Jeruzalės panorama;
• nusileidus nuo kalno Jus pasitiks Raudų siena – labiausiai 
garbinama vieta žydiškoje miesto dalyje ir vienintelė vieta 
pasaulyje, kur savo mintis galima perduoti tiesiogiai Dievui;
• pakeliui į musulmonų kvartalą keliausite Doloresos keliu 
ir išvysite vietas, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, balzamuotas, 
palaidotas, o vėliau prisikėlė;

Ekskursijos
už Egipto ribų

Judėjos kalnuose didingai įsikūrusi Jeruzalė – legendinis 
šventasis miestas, kurio beveik kiekviena gatvelė mena 
ne tik religijų, bet ir visos žmonijos istoriją.  

Jeruzalė
ŠVENTOJO MIESTO LEGENDA

• iš Jeruzalės trauksime į Betliejų ir apsilankysime bažnyčioje, kuri 
buvo pastatyta Kristaus gimimo vietoje.

Svarbu žinoti!

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

Po šventųjų vietų lankymo Jūsų lauks maudynės Negyvojoje jūroje – 
pasirenkite vienam keisčiausių potyrių, kai jūros vanduo kūną 
stumia į paviršių ir neleidžia nugrimzti!
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Uolose išraižytas miestas, esantis tarp Akabo įlankos 
ir Negyvosios jūros, užburs ir sužavės kiekvieną. Šis 
Jordanijos miestas slepia daugybę mįslių apie save ir 
nabatėjų gentį, kuri kadaise čia gyveno. 

Petra
RAUDONOJI DYKUMŲ ROŽĖ

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

Laukia turininga ir įdomi išvyka:
• išlipę iš kelto, kvapą gniaužiančią kelionę tęsite jodami arkliais;
• prieš akis atsivers nuostabus kanjonų, uolų ir tarpeklių peizažas;
• galiausiai išvysite mistiškąją Petrą su uolose iškaltais rūmais, 
grandiozinėmis šventyklomis, senoviniu teatru, vienuolynu ir daugybe 
laiptuotų takelių…

Įdomu
UNESCO saugomų objektų sąraše esanti Petra patenka 
į lankomiausių pasaulio vietų dešimtuką. Jordanai taip 
didžiuojasi išskirtine šio miesto architektūra ir dvasia, kad net 
siekia, jog ji taptų vienu iš 7 naujųjų pasaulio stebuklų.
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„Jūros brizas“ 
Tai ekskursija pasiilgusiems romantikos. 
Jachta leisitės į nuostabų pasiplaukiojimą iki 
pat saulėlydžio, kurio metu ne tik grožėsitės 
Raudonosios jūros platybėmis, bet ir pajusite 
visus vandens teikiamus malonumus: Jūsų lauks 
smagus paviršinis nardymas, įtraukianti žvejyba 
ir atpalaiduojantis poilsis vienoje gražiausių 
Raudonosios jūros salų.

Ekskursijos Diena jūroje 
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Tirano sala
Jachta leisitės į kelionę jūra... Tikslas – Tirano sala ir užburiantis 
povandeninis gyvenimas, į kurį pasinerti kviečiame viename 
gražiausių pasaulio kampelių. O laimingieji galbūt net išvys būrį 
praplaukiančių delfinų. 

Žvejyba 
Raudonojoje jūroje
Nepraleiskite progos įmerkti meškerę į Raudonosios 
jūros vandenis, net jei nesate užkietėjęs žvejys. 
Ekskursijos metu laivu plauksite į atvirą jūrą, galėsite 
panardyti prie koralinių rifų ir galbūt sugauti savo 
svajonių laimikį.

RAS MOHAMED 
DRAUSTINIS
Tai pirmasis Egipto nacionalinis parkas, į kurį būrius nardytojų 
traukia koralinių rifų magija, tūkstančiai žuvų ir žuvelių bei 
povandeninio pasaulio gelmės. O svajokliams čia turėtų ypač 
patikti – anot vietos gyventojų, visi norai, sugalvoti Ras 
Mohamed įlankos vandenyse, būtinai išsipildys.

ABU GALUM 
DRAUSTINIS
Žadą atimantis kalnų grožis – ne vienintelė priežastis 
apsilankyti Abu Galum draustinyje. Čia galėsite 
gaudyti vėją važinėdami džipais, pajodinėti palei 
jūros pakrantę „dykumų laivais“ – kupranugariais, ar 
nardydami ištyrinėti Raudonosios jūros gelmes.
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Sinajaus pusiasalyje, kur susitinka 
Afrikos ir Azijos žemynai, įsikūręs 

sparčiai besivystantis Egipto 
kurortas Šarm El Šeichas. Prabangus 
komfortas ir saulėtos atostogos čia 
tęsiasi ištisus metus.

Šarm El Šeichas
MODERNUS IR DINAMIŠKAS

Regionas /
kurortas

ŠARM EL ŠEICHO regiono kurortai:

DAHABAS Nardytojų Meka

ŠARM EL ŠEICHAS Atostogų sostinė

TABA Nematytas Egiptas
22



ŠARM EL 
ŠEICHAS

Iš ŠARM EL ŠEICHO 
nukeliausite į:
> Jeruzalę
> Petrą
> Luksorą (lėktuvu)
> Kairą
> Mozės kalną ir Šv. Kotrynos vienuolyną
> Spalvotąjį kanjoną
> Draustinius Ras Mohamed ir Abu Galum
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Kiekvieno poreikiams
Šarm El Šeiche patiks ilsėtis visiems. Čia gausu 
viešbučių šeimoms su vaikais, siūlančių erdves su 
žaidimų aikštelėmis, įspūdingais parkais ir pramogų 
zonomis. Smalsuoliai kviečiami į ekskursijas 
aplankant gražiausius pasaulio kampelius: gamtos 
šedevrą Spalvotąjį kanjoną, šventąjį miestą Jeruzalę 
ar Egipto sostinę Kairą. Pėsčiųjų alėja puikiai 
tinka romantiškiems vakaro pasivaikščiojimams, 
Raudonosios jūros pakrantė ideali paviršiniam 
nardymui, o norintiems dar daugiau įspūdžių tikrai 
verta nuvykti į šalia esantį nacionalinį povandeninį 
parką „Ras Mohamed“.

Tarp gamtos 
ir prabangos 
Šarm El Šeiche poilsiautojų laukia gausus viešbučių 
pasirinkimas, prabangūs restoranai ir akį traukiantys 
prekybos centrai – išvystyta infrastruktūra patenkins 
net pačių reikliausiųjų poreikius. 

Vis dėlto atostogų sostine šis kurortas tituluojamas 
ne vien dėl modernios prabangos. Čia yra į ką 
pasižvalgyti ir gamtos mylėtojams. Nardymo mėgėjus 
Šarm El Šeichas vilioja įspūdingais povandeniniais 
rifais, kurie driekiasi palei visą kurorto pakrantę.
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Įdomu
Šarm El Šeicho pavadinimas arabiškai reikšia 
Karališkąją įlanką. Ir ne veltui – poilsio kokybė 

čia tikrai karališka.
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Luxe
viskas 
įskaičiuotaBARON RESORT

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ telefonas
 ♦ šlepetės
 ♦ chalatas
 ♦ 4 rusiški kanalai
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia / dušas
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 5 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu, 1 su jūros 
vandeniu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 4 restoranai (3 iš jų a la carte)
 ♦ bankomatas
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 235 
asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ pirtis
 ♦ nardymo centras*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ mini futbolas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens polo
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sauna
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
15 km iki Nama Bei centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 360 numerių: 347 
standartiniai numeriai (vonia arba dušas, balkonas 
arba terasa, su vaizdu į kalnus, maks. 3+1 asm., 
40 kv. m), šeimyniniai numeriai (2 Interconnecting 
tipo numeriai), Deluxe Front Sea View tipo numeriai 
(miegamasis su durimis, svetainė, vonios kambarys, 
balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 85 kv. m), 
Executive Suite Two Bed tipo numeriai (2 miegamieji 
su durimis, svetainė, vonia arba dušas, balkonas arba 
terasa, su vaizdu į jūrą, maks. 4+4 asm., 144 kv. m), 
Royal Suite, Connected tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas (140 
m). Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.baronhotels.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ diskoteka vaikams
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* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuotaBARON PALMS

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius (rusiškas kanalas)
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi internetas registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ SPA centras*
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 650 
asm.)*

 ♦ restoranas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ grožio salonas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 barai (1 nemokamai)

 Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ petankė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ krepšinis 

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

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 3 atviri baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ belaidis internetas vestibiulyje
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ amfiteatras
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ pirtis
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ saunaVaikams:

 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 25 km iki Nama Bei įlankos, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais, atnaujintas 2014 
metais. Viešbutyje yra 345 numeriai: Superior Garden View 
Room tipo numeriai (vaizdas į sodą, maks. 2+1 / 3 asm., dušo 
kabina, balkonas arba terasa, 47 kv. m), Superior Sea Side 
Room tipo numeriai (vaizdas į jūros pusę, maks. 2+1 / 
3 asm., dušo kabina, balkonas arba terasa, 47 kv. m), Superior 
Sea View Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 / 
3 asm., dušo kabina, balkonas arba terasa, 47 kv. m), 
Superior Front Sea View Room tipo numeriai (tiesioginis 
vaizdas į jūrą, maks. 2+1 / 3 asm., dušo kabina, balkonas 
arba terasa, 47 kv. m), Family Room tipo numeriai (vieno 
kambario numeris su pertvara, skiriančia kambarį į dvi 
zonas, su vaizdu į sodą, dušo kabina, balkonas arba terasa, 
4 asm., 47 kv. m), Family Sea View Room tipo numeriai (vieno 
kambario numeris su pertvara, skiriančia kambarį į dvi zonas, 
vaizdas į jūrą, maks. 4 asm., dušo kabina, balkonas arba 
terasa, 47 kv. m). Taip pat yra Superior Room, Swim-Up Room 
(su nuosavu baseinu) ir Junior Suite Sea View tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / koralinis. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.barcelo.com

* Už papildomą mokestį.

26



Ša
rm

 E
l Š

ei
ch

as

Ultra
viskas 
įskaičiuotaRIxOS ShARM EL ShEIKh RESORT 

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas 
 ♦ vonia
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)*
 ♦ 9 restoranai (6 iš jų a la carte)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ limuzinų paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ autobusas iki miesto centro

Pramogos ir sportas:
 ♦ futbolas (žolė)
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ turkiška pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas
 ♦ sauna 
 ♦ SPA centras*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens polo

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikų kampelis restorane „Zodiac“
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 22 km iki Nama Bei įlankos, Nabq Bei 
įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 1-o aukšto pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 695 numeriai: 198 
Superior tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 
Deluxe tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 50 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 74 kv. 
m), šeimyniniai numeriai, Junior Suite With Pluge Pool 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas 
(147 m). Rekomenduojama speciali avalynė. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.rixos.com * Už papildomą mokestį.
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įskaičiuotaMELIA ShARM

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ seifas numeryje
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ limuzinų paslaugos*
 ♦ susitikimų kambarys (iki 150 
asm.)*

 ♦ restoranai 
    (1 restoranas a la carte*)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė (iki 850 asm.)*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna („Melia Sinai“)*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia („Melia Sinai“)*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ aerobika 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens polo
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ pirtis („Melia Sinai“)*

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.
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įskaičiuotaCONTINENTAL GARDEN REEf

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė TV
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 9 konferencijų salės (visiškai 
įrengtos, 40–850 asm.)*

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 vandens kalneliai 
(„Continental Plaza Beach“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ stalo tenisas (1 stalas)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens polo
 ♦ biliardas (2 stalai)*
 ♦ gyva muzika (šou programos)
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 

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

 ♦ 2 baseinai vaikams 
(nešildomi)

 ♦ auklė*
 ♦ 11 vandens kalnelių 
(„Continental Plaza Beach“)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 5 km iki 
Nama Bei įlankos, 10 km iki senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir 2-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 422 
numeriai: 150 standartinių numerių (maks. 3+1 asm., vaizdas 
į sodą arba baseiną, vonios kambarys, balkonas arba terasa, 
47 kv. m), Sea View tipo numeriai (vonia, balkonas arba terasa, 
maks. 3+1 asm., 35 kv. m), Beach Front tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, vonia, balkonas, maks. 3+1 asm., tiesioginis vaizdas į 
jūrą, 57 kv. m), šeimyniniai numeriai (vieno kambario numeris, 
maks. 3+1 asm., vonia, balkonas, 55 kv. m), Executive Suite 
tipo numeriai, Pasha Suite tipo numeriai, Presidential Suite tipo 
numeris, Royal Suite tipo numeris. Taip pat yra Connected tipo 
numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (20 m). Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.continentalsharmelsheikh.com

* Už papildomą mokestį.
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MARITIM  JOLIE VILLE ROyAL 
PENINSULA hOTEL & RESORT

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 a la carte restoranai*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ kirpykla*
 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ golfas („Maritim Jolie Ville Golf & 
Resort“)*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ teniso kortas*

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, 7 km iki Nama Bei įlankos, 12 km iki 
senamiesčio, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 1-o aukšto pagrindinis pastatas ir 1-o bei 
2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 
319 numerių: 185 Superior Garden & Pool View tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, balkonas arba 
terasa, maks. 2+2 / 3 asm., 60 kv. m), Executive 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia 
arba dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 
90 kv. m), Executive Pool View tipo numeriai (su 
vaizdu į baseiną, vonia arba dušas, balkonas arba 
terasa, maks. 3+1 asm., 90 kv. m), Executive Suite, 
Senior Suite, Royal Suite, Presidential Suite, numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia, Connected Room.
PAPLŪDIMYS: koralinis („Maritim Jolie Ville Golf & 
Resort“), yra pontonas. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Nemokamas autobusas iki paplūdimio. 
Paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.maritim.com

* Už papildomą mokestį.
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DOMINA CORAL
BAy ELISIR hOTEL

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas numeryje
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ restoranas „El Wadi“
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 barai
 ♦ 7 konferencijų salės (iki 1000 
asm.)*

 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ kazino
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka*
 ♦ SPA centras*
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ aerobika
 ♦ vandens polo

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ baseinas vaikams (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 5 km iki Nama Bei, apie 10 km iki Senojo 
miesto, Koral Bei rajone, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Priklauso 
DOMINA CORAL BAY HOTEL viešbučių tinklui. 
Viename 2-jų aukštų pastate yra 91 Elisir tipo numeris 
(su vaizdu į baseiną, daugelyje numerių 2 vienvietės 
lovos, balkonas, maks. 3 / 2+2 asm., 42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (pagrindinis 
paplūdimys – 70 m, Sultan Beach – 50 m). 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.dominacoralbay.com

* Už papildomą mokestį.
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įskaičiuotaDOMINA CORAL BAy hAREM

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 5 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ 7 konferencijų salės (iki 1000 
asm.)*

 ♦ bankomatas (registratūra 
„Oasis“)

 ♦ interneto kavinė
 ♦ belaidis internetas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens polo
 ♦ diskoteka*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ kazino*
 ♦ mini futbolas (paplūdimyje)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ aerobika

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai vaikams (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 5 
km iki Nama Bei, apie 10 km iki Senojo miesto, Koral Bei rajone, 
antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais, priklauso DOMINA CORAL 
BAY HOTEL, RESORT, SPA & CASINO viešbučių tinklui. Viešbutį 
sudaro 2 dviejų aukštų pastatai, kuriuose yra 208 numeriai: 
Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia arba dušas, 
balkonas, maks. 2+2 asm., 45 kv. m), Duplex tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą, dviejų aukštų numeris: pirmame aukšte – svetainė 
ir dušas, antrame aukšte – miegamasis (be durų, balkonas su 
vaizdu į svetainę, sūkurinė vonia, maks. 2+2 asm., 65 kv. m).
Visuose numeriuose 2 vienvietės (Twin Bed) lovos.
PAPLŪDIMYS: yra pontonas (pagrindinis paplūdimys – 70 m, 
Harem Beach – 50 m). Rekomenduojama speciali avalynė. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.dominacoralbay.com

* Už papildomą mokestį.
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Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)
 ♦ vandens polo
 ♦ nardymo centras*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
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Ultra
viskas 
įskaičiuotaGRAND ROTANA

Numeriuose:
 ♦ LCD televizorius
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonios reikmenys
 ♦ numerių tvarkymas 2 
kartus per dieną

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ vonia / dušas

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

 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje 
ir prie baseino)

 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(Nama Bei – nemokamai)

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

 ♦ vaistinė
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ restoranas („Ramses“)
 ♦ 4 konferencijų salės (iki 300 
asm.)*

 ♦ verslo centras*
 ♦ interneto kavinė (verslo 
centre)*

 ♦ 5 barai
 ♦ baseinas (4000 kv. m, 
nešildomas)

 ♦ numeriai nerūkantiems

Vaikams:
 ♦ auklė (24 valandas)*
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ diskoteka vaikams 
 ♦ meniu vaikams
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 7 km iki 
Nama Bei įlankos, 17 km iki senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis pastatas 
ir 2-jų, 4-ių, 5-ių, 6-ių aukštų pastatų kompleksas bei 9 vilos. 
Viešbutyje yra 526 numeriai: 138 Classic tipo numeriai (7, 8, 9 
korpusuose maks. 2+2 asm., vonia arba dušas, balkonas arba 
terasa (ne visur), su vaizdu į sodą, 28 kv. m), Deluxe tipo numeriai 
(3, 4 korpusuose maks. 2+2 asm., vonia arba dušas, balkonas 
arba terasa (ne visur), dalinis vaizdas  į jūrą, 28 kv. m), Grand Deluxe 
tipo numeriai (6 korpuse, maks. 2+2 asm., vonia arba dušas, 
balkonas arba terasa, vaizdas į baseiną ir jūrą, 28 kv. m), Premium 
tipo numeriai (1 ir 2 korpusuose, maks. 2+2 asm., vonia arba 
dušas, balkonas arba terasa, tiesioginis vaizdas į jūrą, 28 kv. m), 
Club Rotana tipo numeriai (1 korpuse, maks. 2+2 asm., vonia arba 
dušas, balkonas arba terasa, tiesioginis vaizdas į jūrą, 28 kv. m), Club 
Rotana Suite tipo numeriai (1 korpuse, maks. 3+1 asm., miegamasis 
su durimis, svetainė, sofa, 2 vonios kambariai, balkonas arba 
terasa, tiesioginis vaizdas į jūrą, 82 kv. m). Taip pat yra Club Rotana 
Premium Suite, Grand Deluxe Suite, Villas, Connected tipų numerių. Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia (6 korpuse).
PAPLŪDIMYS: koralinis (450 metrų ilgio, turtingas koralų 
rifas), yra pontonas (12 m / 15 m). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.rotana.com

* Už papildomą mokestį.
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hILTON ShARM
DREAMS RESORT

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ lygintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ internetas*
 ♦ lyginimo lenta
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 8 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 a la carte restoranai*
 ♦ restoranas
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.)*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla
 ♦ bankomatas
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas („Hilton Fayrouz“ 
viešbutyje)*

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens pramogų parkas*
 ♦ pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vakariniai renginiai Vaikams:

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens pramogų parkas vaikams*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 12 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 10 km iki senamiesčio, Nama Bei 
įlankoje, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1999 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 2-jų aukštų 
korpusų kompleksas. Viešbutyje yra 394 numeriai: 
387 standartiniai numeriai (su vaizdu į sodą, 
vonia, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 32 
kv. m), Pool View tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
vonia, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 
32 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, miegamasis su stumdomomis durimis, 
svetainė, vonia, dušas, terasa, maks. 2+2 asm., 
64 kv. m), Studio tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
dvi vienvietės lovos, vonia arba dušas, balkonas 
arba terasa, 30 kv. m), Apartment One Bedroom 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 4 asm., 
miegamasis su durimis, svetainė, amerikietiška 
virtuvė, balkonas arba terasa). Viešbutyje taip pat 
yra Connected tipo numerių ir numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra pontonas, baras už 
papildomą mokestį. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.hilton.com

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai,
pietūs, 
vakarienėhyATT REGENCy

Numeriuose:
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ seifas 
 ♦ internetas*
 ♦ šlepetės
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ restoranas
 ♦ 4 a la carte restoranai*
 ♦ kirpykla
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 4 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ 4 konferencijų salės (iki 840 
asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo centras*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas 
 ♦ skvošas (2 kortai)*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, 6 km iki Nama Bei įlankos, 10 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 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 kompleksas, kuriuose yra 
471 numeris: 320  standartinių numerių (maks. 2+1 
asm., 38 kv. m), Regency Club, Regency Suite, Executive 
Suite, Diplomatic Suite, Presidential Suite, Royal Villa 
tipų numeriai bei Connected tipo numeriai ir numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sharmelsheikh.regency.hyatt.com

* Už papildomą mokestį.
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įskaičiuotaNUBIAN ISLAND

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 vandens kalneliai („Nubian 
Village“, šildomi žiemos sezono 
metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 4 restoranai (švediškas stalas)

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras (nuo 16 metų)*
 ♦ petankė
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso kortas (raudonas smėlis)

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai („Nubian 
Village“, šildomi žiemos sezono 
metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ meniu vaikams (greitasis 
maistas)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 20 
km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 1-o aukšto vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 156 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 3+1 asm., pagrindiniame pastate arba 
vasarnamiuose, 30 kv. m), Family Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., vasarnamiuose, miegamasis, 
nedidelis miegamasis (su durimis), dušas, su vaizdu į 
sodą, 37 kv. m), Executive Suite tipo numeriai (maks. 2+2 / 
3+1 asm., pagrindiniame pastate, miegamasis (su 
durimis), svetainė, balkonas, sūkurinė vonia, su vaizdu į 
baseiną, 56 kv. m), Presidential Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 / 3+1 asm., vasarnamiuose, miegamasis (be durų), 
svetainė, vonia + sūkurinė vonia, su vaizdu į baseiną, 
52 kv. m, 1 papildoma lova), Royal Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., vasarnamiuose, miegamasis (su 
durimis), svetainė, chalatas ir šlepetės, vonia + sūkurinė 
vonia, su vaizdu į jūrą arba baseiną, 104 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas (250 
m). Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.nubian-island.com

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ vežimėlis pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.
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įskaičiuotaREhANA ROyAL BEACh & SPA

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ dušas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ mini baras*
 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ 12 baseinų (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 vandens kalneliai (3 
suaugusiems, 3 vaikams)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ konferencijų salė (iki 600 asm.)*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 8 restoranai
 ♦ 5 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius (nemokamai 
iki aušros)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai vaikams (2 šildomi 
žiemos sezono metu)

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

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

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
18 km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pagrindinis (tik registratūra) ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 595 numeriai: 
416 standartinių numerių (vienas kambarys, su 
vaizdu į sodą, dušas, balkonas arba terasa, maks. 
2+2 asm., 32 kv. m),  Superior Pool View tipo numeriai 
(vienas kambarys, su vaizdu į baseiną, dušas, 
balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 35 kv. m),  
Executive Sea Front tipo numeriai (vienas kambarys, 
su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas arba terasa, maks. 
2+1 asm., 40 kv. m),  Family Pool / Garden View tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, svetainė, miegamasis su 
stumdomomis durimis, balkonas arba terasa, 45 
kv. m), Royal Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
svetainė, miegamasis su durimis, sūkurinė vonia 
numeryje, dušas, balkonas arba terasa, maks. 2+2 
asm.), yra Interconnected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.rehanaresorts.com

* Už papildomą mokestį.
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Luxe
viskas 
įskaičiuotaShARM GRAND PLAzA RESORT

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 barai
 ♦ uždaras baseinas (olimpinis, 
šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ 2 restoranai
 ♦ konferencijų salė (iki 550 asm.)*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ 3 a la carte restoranai*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia (po atviru 
dangumi, šalia paplūdimio)

 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ masažas (paplūdimyje)*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ gėrimai diskotekoje*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu vaikams (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

* Už papildomą mokestį.

38



Ša
rm

 E
l Š

ei
ch

as

Luxe
viskas 
įskaičiuotaSUNRISE DIAMOND BEACh

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas registratūroje*
 ♦ 2 a la carte restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos sezono metu)
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ mini golfas 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ aerobika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ vakariniai renginiai

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ meniu vaikams
 ♦ auklė*
 ♦ 2 baseinai vaikams (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

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

* Už papildomą mokestį.
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SUNRISE GRAND SELECT 
ARABIAN BEACh

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ šlepetės
 ♦ seifas numeryje
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ chalatas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ 6 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(pagal atskirą užklausą)*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ 4 barai
 ♦ 4 baseinai

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymo centras*
 ♦ petankė
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ sauna 
 ♦ vandens polo
 ♦ diskoteka (įėjimas nemokamai)
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ teniso inventorius
 ♦ krepšinis
 ♦ turkiška pirtis 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 2 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

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

* Už papildomą mokestį.
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ThE CLEOPATRA LUxURy 
RESORT COLLECTION

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV
 ♦ mini baras (vienam žmogui 
vienas mažas buteliukas 
vandens per dieną nemokamai)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ Dial-Up internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ dušas 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 3 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ taksi paslaugos*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ koncertų salė (iki 250 asm.)
 ♦ 4 restoranai (2 iš jų a la carte)
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis („Pili Pili“ bare)
 ♦ stalo tenisas (vaikų klube)
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas (iki 
20:00)*

 ♦ biliardas („Pili Pili“ bare)
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas*

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai vaikams (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ vaikiška kėdutė restorane pagal 
atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 18 km 
iki Nama Bei įlankos, 24 km iki senosios miesto dalies, pirmoje 
viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų 
aukštų pastatas bei 2-jų, 3-jų aukštų pastatų kompleksas. Viešbutyje 
yra 324 numeriai: Superior Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Superior 
Sea View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dušas, balkonas arba terasa, 
maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Superior Pool View  tipo numeriai (su vaizdu 
į baseiną, dušas, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), 
Deluxe Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dušas, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 48 kv. m), Deluxe Pool View tipo numeriai 
(su vaizdu į baseiną, dušas, balkonas arba terasa,maks. 3+1 as., 48 
kv. m), Deluxe Sea View tipo numeriai (maks. su vaizdu į jūrą, dušas, 
balkonas arba terasa, 3+1 asm., 48 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į baseiną, miegamasis be durų, svetainė, dušas, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 85 kv. m), Executive Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į baseiną, miegamasis su durimis, svetainė, dušas, balkonas, 
maks. 3+1 asm., 100 kv. m), Family Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
baseiną, 2 miegamieji su durimis, svetainė, virtuvė, dušas, balkonas 
arba terasa, maks. 4+2 asm., 146 kv. m), Connected tipo numeriai, 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (120 m). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.cleopatraluxury.com

* Už papildomą mokestį.
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SEA CLUB

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas kasdien*
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas (visą parą)*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 7 barai (2 už papildomą mokestį)
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė (iki 350 asm.)*
 ♦ 2 a la carte restoranai (1 už 
papildomą mokestį)

 ♦ restoranas
 ♦ amfiteatras („Sea Club“ ir „Sea 
Life“)

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens polo
 ♦ aerobika
 ♦ SPA centras*
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ mini futbolas (žolė)
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ smiginis
 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas
 ♦ turkiška pirtis*

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane („Sea 
Club“ ir „Sea life“)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

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

* Už papildomą mokestį.
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SEA LIfE SSh

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ balkonas
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika
 ♦ sauna („Sea Club“)*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ vandens polo
 ♦ aerobika
 ♦ nardymo centras*
 ♦ turkiška pirtis („Sea Club“)*
 ♦ mini futbolas (žolė)
 ♦ sūkurinė vonia („Sea Club“)*
 ♦ treniruoklių salė („Sea Club“, nuo 
16 metų)

 ♦ SPA centras („Sea Club“)*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis („Sea Club“)*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas (24 valandas)*
 ♦ bankomatas
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ amfiteatras („Sea Club“ ir „Sea Life“)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ konferencijų salė („Sea Club“, iki 350 
asm.)*

 ♦ restoranas

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ vaikų kampelis restorane („Sea 
Club“ ir „Sea Life“)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Luxe
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 20 km iki Nama Bei įlankos, apie 25 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 1-o, 2-jų aukštų 
korpusų kompleksas, kuriuose yra 274 standartiniai 
numeriai (su vaizdu sodą, dušas, balkonas, maks. 2+2 
asm., 34 kv. m). Yra Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (147 m). 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.seagroupresorts.com

* Už papildomą mokestį.
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SEA CLUB AqUA PARK ShARM

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai (1 iš jų a la carte*)
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vandens pramogų parkas (9 
kalneliai suaugusiems, 12 
kalnelių vaikams)

 ♦ baseinas
 ♦ taksi paslaugos*
 ♦ 2 konferencijų salės*
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė
 ♦ paplūdimio tinklinis („Sea Club“)
 ♦ vandens polo
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis
 ♦ nardymo centras*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ vežimėlis pagal atskirą 
užklausą

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 4 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
21 km iki Nama Bei įlankos, 25 km iki senamiesčio, 
Nabq Bei rajone, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2012 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 302 numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, maks. 
2+1 asm., vonia, balkonas arba terasa, 40 kv. m), 
Family Room tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, 2 
miegamieji, atskirti durimis, dušo kabina, balkonas, 
maks. 3+1 asm., 62 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į kalnus, miegamasis ir svetainė, atskirti 
durimis, dušo kabina, balkonas, maks. 3+1 asm., 62 
kv. m), Family Suite tipo numeriai (su vaizdu į kalnus, 
2 miegamieji, atskirti durimis, svetainės zona, dušo 
kabina, balkonas, maks. 3+2 asm., 68 kv. m). Yra 
numerių nerūkantiems ir Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: koralinis („Sea Club“ įėjimas tik nuo 
pontono), yra pontonas (147 m). Rekomenduojama 
speciali avalynė. Autobusas iki paplūdimio 
nemokamai. Paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.seagroupresorts.com

* Už papildomą mokestį.
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CORAL BEACh EL MONTAzAh 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ dušas (tik Beach Front Rooms)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ vonia
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 restoranai (antra linija)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna*
 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas 
 ♦ vandens polo
 ♦ smiginis
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ pirtis*
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ vandens aerobika

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota

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

* Už papildomą mokestį.

45Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Dahabas – nedidelis beduinų kaimelis, masinio turizmo dar nepaliesta vieta, tačiau 
būtent dėl to jis laikomas viena idealiausių vietų Egipte norintiems pabėgti nuo 

civilizacijos. Vietiniai viešbučiai turistus pasitinka jaukia aplinka, namus primenančia 
atmosfera, o jūra – auksiniais paplūdimiais ir aktyviomis pramogomis.

RAMyBėS OAzė 

Dahabas

46



DAHABAS

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

Auksu tviskantys paplūdimiai 
Dahabo pavadinimas išvertus į lietuvių kalbą reiškia 
„aukso vietovę“. Senovėje sklandė legenda, kad kažkur čia 
paslėptas didysis Egipto faraonų aukso lobis. O šiandien 
Dahabo auksu vadinami gražūs ir ramybe alsuojantys 
auksinio smėlio paplūdimiai. 

Ką veikti Dahabe? 
Norinčius pabėgti nuo civilizacijos į Dahabą paprastai vilioja dvi 
priežastys: atpalaiduojančiai rami senamiesčio atmosfera ir tikras 
nardytojų, banglentininkų bei buriuotojų rojus Raudonojoje jūroje.
Nardyti čia patogu tiek jūros gelmėse, tiek vandens paviršiuje, 
arčiau kranto. Organizuojamos individualios nardymo ekskursijos 
patiks ir pradedantiesiems, ir jau įgudusiems – mėgėjų tyrinėti 
povandeninį pasaulį laukia apie 20 nardymo centrų, tarp kurių 
ir gerai žinoma „Mėlynoji skylė“ (milžiniškas koralų šulinys) bei 
„Kanjonas“ – vienos geidžiamiausių vietų patyrusių nardytojų 
svajonių sąraše.
Be to, šiame kurorte ypač populiarios išvykos kupranugariais ar 
keturračiais į dykumą bei beduinų gyvenvietes.

Laima Kazlauskaitė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

       Dahabo kurortą 
rekomenduoju norintiems 
pabėgti nuo civilizacijos 
ir miesto šurmulio bei 
mėgstantiems neįprastai 
planuoti savo poilsį. Čia 
turistų laukia mažiau 
triukšmo ir daugiau 
netradicinio požiūrio į 
atostogas Egipte.
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Viskas 
įskaičiuotaLE MERIDIEN DAhAB RESORT

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje
 ♦ vonia
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ virdulys
 ♦ šlepetės
 ♦ terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezonu, 1 su jūros vandeniu)

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ SPA centras
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymo pamokos*
 ♦ paplūdimio tinklinis 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ baseinas vaikams
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 90 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir du 1-o aukšto 
korpusai, kuriuose yra 182 numeriai: 108 Superior 
tipo numeriai (maks. 3 asm., 36 kv. m), 70 Deluxe 
tipo numerių (su vaizdu į jūrą, miegamasis su 
svetainės zona, vonia su hidromasažo funkcija, 
terasa, 52 kv. m), 4 Deluxe Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą, svetainė, miegamasis, terasa su 
sūkurine vonia, vonia su hidromasažo funkcija, 
104 kv. m), 10 Connected tipo numerių, 1 numeris, 
pritaikytas žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, įėjimas į jūrą – 
koralai, yra pontonas. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lemeridien.com/dahab
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Viskas 
įskaičiuotaIBIS STyLES DAhAB LAGOON

Numeriuose:
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ seifas registratūroje 
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ baseinas (atviras, nešildomas)
 ♦ 3 a la carte restoranai*
 ♦ konferencijų salė (iki 30 asm.)*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ petankė 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ meniu vaikams (greitojo maisto 
tipo)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 80 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1993 metais. Viešbutį 
sudaro 1-o ir 2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 
139 numeriai: 96 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), taip pat yra Superior tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.accorhotels.com

49Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Da
ha

ba
s

Viskas 
įskaičiuotaSwISS INN RESORT DAhAB 

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą*

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ seifas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 barai
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje (internetas 
viešbučio fojė*)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (atviras, šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens sporto priemonės*

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 85 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, Dahabo kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 1-o aukšto pastatas ir trys 1-o bei 
2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 149 numeriai: 
standartiniai Garden View tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, vonia, balkonas arba terasa, maks. 3+1 
asm., 26 kv. m), Sea Side tipo numeriai (su vaizdu 
į jūros pusę, vonia, balkonas arba terasa, maks. 
3+1 asm., 26 kv. m), šeimyniniai numeriai (vienas 
kambarys, su vaizdu į jūros pusę, vonia, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 38 kv. m) ir Connected 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.swissinn.net 
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Viskas 
įskaičiuotaTROPITEL DAhAB OASIS 

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ dušas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė TV
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ numerių tvarkymas kas antrą dieną

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ restoranas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ nardymo centras*

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.
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Buvęs nedidelis žvejų miestelis, 
šiandien laukiantis turistų dviejuose 

šimtuose modernių viešbučių – tokia 
yra vis dar auganti ir dieną naktį 
šurmuliuojanti Hurgada. Čia gera leisti 
laiką smėlėtuose paplūdimiuose, ragauti 
pasaulio virtuvių patiekalų restoranuose, 
gurkšnoti mėgstamą gėrimą stilingame 
bare, vaikštinėti po triukšmingą rytietišką 
turgų ar tiesiog mėgautis atsiveriančiu 
nedidelių jachtų ir laivelių peizažu.

HURGADOS regiono kurortai:
SAL HAŠIŠAS Žaliojo slėnio prabanga

MAKADI BEI, SOMA BEI Prabangiosios poilsio oazės

SAFAGA Stebuklingo smėlio kampelis

MARSA ALAMAS Toli nuo civilizacijos

EL GUNA Romantiškas salynas

Regionas /
kurortas

Hurgada
ATOSTOGOS SAULėS RITMU
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HURGADA

Įdomu
Kiekvieną savaitę hurgados kurortas 
sulaukia per 70 000 turistų iš Europos.

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

H
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as

Raudonosios jūros 
vilionės

Raudonoji jūra – neatsiejama Hurgados dalis. 
Atvykstančius turistus ji kviečia nardyti po koralinius 
rifus, o estetus vilioja grožėtis spalvinga povandenine 
gyvybe pro povandeninio laivo iliuminatorių. Tačiau itin 
skaidrus Raudonosios jūros vanduo leidžia tai daryti 
net stovint ant kranto. 

Naktinė Hurgada

Atostogaujant Hurgadoje nė karto 
nesudalyvauti nakties linksmybėse – būtų 
neatleistina. Naktinis gyvenimas Hurgadoje 
tiesiog virte verda: gatvėse pilna žmonių 
ir automobilių, prekybos centrai, drabužių, 
suvenyrų ir kitos parduotuvės dirba visą parą, o 
iki vidurnakčio ir ilgiau linksmintis pasiryžusios 
merginos kai kuriuose naktiniuose klubuose 
vaišinamos nemokamais gėrimais.

Hurgadoje būtina

- Paragauti šviežiai spaustų cukranendrių 
sulčių asap – krautuvėlėje pirktas saldus 
ir gaivus gėrimas suteiks energijos, o jei 
paprašysite jo arabiškai („Ana auza vahed 
kobea asap“), galbūt net nieko nekainuos.

- Sudalyvauti vandens pypkės rūkymo rituale – 
vaikščiojant Hurgados gatvėmis neįmanoma 
nepastebėti daugybės vietų, kur aplink 
kaljaną susėdę vyrai aptarinėja dienos įvykius. 
Nepasikuklinkite prisėsti šalia ir įsitraukti 
į pokalbį – drauge gurkšnodami arbatą ar 
pūsdami kvapnų kaljano dūmą pajusite tikrąją 
Egipto dvasią.

- Pasivaikščioti po Hurgada Marina bulvarą – 
jaukioje Raudonosios jūros pakrantės 
promenadoje įsikūrę geriausi kurorto 
restoranai, jaukios kavinės, suvenyrų 
krautuvėlės ir rytietiški turgeliai.
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Viskas 
įskaičiuotaGOLDEN 5 AL MAS hOTEL 

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

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

 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 5 vandens kalneliai („Golden 5 City“)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla („Paradise Golden 5“)*
 ♦ 2 restoranai (1 už papildomą mokestį)
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ interneto kavinė („Pradise Golden 5“)*
 ♦ konferencijų salė (iki 1400 asm.)*

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens polo
 ♦ sauna („Golden 5 City“)*
 ♦ masažas („Golden 5 City“)*
 ♦ sūkurinė vonia („Golden 5 City“)*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini golfas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*, „Golden 5 
City“)

 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis („Golden 5 City“)*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas („Golden 5 City“)*
 ♦ treniruoklių salė („Golden 5 City“)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

H
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 11 km iki Hurgados oro 
uosto, apie 17 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 276 
numeriai: 234 standartiniai numeriai (maks. 2+2 
asm., 24–35 kv. m), šeimyniniai numeriai, 
Connected tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 50–200 m 
gylio), smėlio / akmenuotas, yra prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.golden5.com.eg
Ekonominė klasė
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Viskas 
įskaičiuotaGOLDEN 5 PARADISE

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 vandens kalneliai („Golden 5 City“)
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai (2 už papildomą mokestį)
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens polo
 ♦ treniruoklių salė („Golden 5 City“)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ masažas („Golden 5 City“)*
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ sūkurinė vonia („Golden 5 City“)*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*, „Golden 5 
City“)

 ♦ sauna („Golden 5 City“)* 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ 2 baseinai vaikams (nešildomi)
 ♦ žaidimų aikštelė („Golden 5 City“)
 ♦ vandens kalneliai („Golden 5 City“)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Hurgados oro uosto, 
14 km iki Hurgados centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamiai, 
kuriuose yra 466 numeriai: 153 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 16–45 kv. m), 133 Garden Claster tipo 
numeriai („Anex“ pastate, maks. 2+1 asm., 16–35 kv. 
m), 108 Sea View tipo numeriai („Anex“ pastate, maks. 
2+1 asm., 35–40 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 80 kv. m), šeimyniniai, Presidential 
Suite, Royal Suite, Connected tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 50–200 m gylio), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.golden5.com.eg
Ekonominė klasė
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viskas 
įskaičiuotaGOLDEN 5 DIAMOND

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ 5 vandens kalneliai („Golden 
5 City“)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (vandens parke, 
šildomi žiemos sezono metu)

 ♦ kirpykla*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas („Golden 5 City“)*
 ♦ teniso kortas („Golden 5 City“)
 ♦ sauna („Golden 5 City“)*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ katamaranas*
 ♦ mini golfas („Golden 5 City“)*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai*, „Golden 5 
City“)

 ♦ pirtis*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens polo
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ treniruoklių salė („Golden 5 City“)
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ sūkurinė vonia („Golden 5 City“)*
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ auklė*
 ♦ baseinas vaikams
 ♦ žaidimų aikštelė („Golden 5 City“)
 ♦ vandens kalneliai („Golden 5 City“)
 ♦ lovelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 17 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 
2-jų aukštų pagrindinis pastatas, 1-o ir 2-jų aukštų 
vasarnamiai, kuriuose yra 332 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m) ir Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 50–200 m gylio), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.princessegypthotels.com
Ekonominė klasė
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Ultra 
viskas 
įskaičiuotaSUNRISE hOLIDAyS

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas

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

 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ 8 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens polo
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

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

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ konferencijų salė (iki 300 asm.)*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro (pagal 
atskirą užklausą)*

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ katamaranas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ futbolas nemokamai (apšvietimas*)
 ♦ turkiška pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens polo
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ „bananas“*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomi)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 13 km iki Hurgados oro uosto, 
20 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 480 numerių: 
448 standartiniai numeriai (Pool / Garden / Sea 
Side View (maks. 2+2 asm., 18–45 kv. m), 23 
šeimyniniai (numeriai su vaizdu į sodą, 2 miegamieji 
su durimis, maks. 2+2 asm., 75 kv. m), Junior Suite, 
Connected tipų numeriai. 2 numeriai pritaikyti 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), smėlio, 
yra koralų, pontonas ir prieplauka. Paplūdimio 
rankšluosčiai (vienas per dieną), skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (vienas 
per dieną), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotels-egypt.com
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TITANIC PALACE
Luxe
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

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

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

 ♦ 2 konferencijų salės (iki 60 ir 
400 asm.)*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 5 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ diskoteka 
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna*
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (apšvietimas*)
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas (apšvietimas*)
 ♦ pirtis*
 ♦ boulingas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ stalo futbolas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

H
ur

ga
da

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

Luxe
viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

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

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

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

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

 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 restoranai (4 iš jų už 
papildomą mokestį)

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

 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 konferencijų salės (viešbutyje 
„Titanic Palace“, iki 60 ir 400 
asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ teniso kortas (apšvietimas*)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ boulingas*
 ♦ mini golfas (apšvietimas*)
 ♦ diskoteka 
 ♦ nardymas*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (dviejuose baseinuose, 1 iš 
jų – šildomas)

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

VIEŠBUČIO VIETA: 15 km iki Hurgados oro 
uosto, 18 km iki Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 608 numeriai: 480 standartinių 
numerių (su vaizdu į sodą, baseiną arba į jūros 
pusę, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 83 šeimyniniai 
numeriai (su vaizdu į sodą, baseiną arba į jūros 
pusę, 2 kambariai su durimis, maks. 2+2 asm., 
50 kv. m), 40 Suite tipo numerių (su vaizdu į 
sodą, baseiną arba į jūros pusę, miegamasis su 
durimis, svetainė, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 
Executive Suite, Presidential Suite tipų numeriai ir 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 500 m), 
smėlio / akmenuotas, yra koralų, prieplauka 
ir pontonas. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.titanicgroup.com
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hILTON RESORT

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

 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ vonia
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai (2 iš jų už 
papildomą mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 2 baseinai („Front Area“ 
šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ uždaras baseinas („Villa Area“ 
šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ kanoja 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ katamaranas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ skvošas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ „bananas“*
 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (2 „Front Area“ šildomi 
žiemos sezono metu)

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

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 2,5 km iki Hurgados oro uosto, 5,5 km iki 
Hurgados miesto centro, pirmoje ir antroje viešbučių linijose.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas, šeši 3-jų aukštų korpusai (pirmoje 
linijoje) ir 2-jų aukštų vilų kompleksas „Villa Area“ (antroje 
linijoje). Viešbutyje yra 401 numeris. „Front Area“  (pirmos 
viešbučių linijos) komplekse yra 157 standartiniai numeriai 
(maks. 2+2 asm., 27 kv. m.), 16 standartinių Sea View tipo 
numerių (dalinis vaizdas į jūrą, maks. 2+2 asm., 27 kv. m),  
73 Deluxe Top Floor tipo numeriai (su vaizdu į baseiną arba 
sodą, maks. 2 asm., 25 kv. m), 16 Hilton Deluxe Plus tipo 
numerių (maks. 2 asm., 25 kv. m), 12 Diplomatic Suite tipo 
numerių (maks. 2+2 asm., 30 kv. m), 2 Royal Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 108 kv. m), 4 Corner Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm. 38,5 kv. m). Taip pat yra Connected 
tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 2 numeriai žmonėms, 
turintiems fizinę negalią. „Villa Area“ (antros linijos) komplekse 
yra 109 Garden Room (Villa Room) tipo numeriai (maks. 2+1 
asm., 20 kv. m) ir 6 Family Suite tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 
45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 7 m), smėlio, yra 
prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts
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hILTON PLAzA

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas kas antrą 
dieną (pagal atskirą užklausą)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ virdulys
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

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

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė (iki 140 asm.)*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ skvošas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ kompiuteriniai žaidimai*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 11 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 500 m iki senojo Hurgados miesto centro, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 6-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 220 numerių: 
100 standartinių numerių (su vaizdu į jūrą arba 
baseiną, maks. 2+1 asm., 28–32 kv. m), 52 Top 
Floor tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, viršutiniuose 
aukštuose su balkonu, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
33 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, pirmame 
aukšte su terasa, maks. 2+1 asm., 32 kv. m), 
16 Chalet tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 
asm., 46 kv. m), 11 Corner Deluxe tipo numerių (su 
vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 35 kv. m), Center Suite 
tipo numeriai. Taip pat yra šeimyninių, Presidental 
Suite, Junior Suite ir Connected tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5–6 m), smėlio, 
yra prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts.com
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hILTON LONG BEACh RESORT

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

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

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai (1 iš jų už 
papildomą mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 6 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas 
 ♦ sūkurinė vonia (sveikatingumo centre*, 
baseinuose)

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (2 baseinai, šildomi 
žiemos metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 4 km iki Hurgados oro uosto, 
22 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį 
sudaro 2-jų ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 912 numerių: 380 standartinių 
numerių (su vaizdu į baseiną arba sodą, „Villa 
Area“, maks. 2+2 asm., 38 kv. m), 231 Hilton Guest 
tipo numeris (su vaizdu į baseiną, pagrindinis 
pastatas, maks. 2+2 asm., 34 kv. m.), 119 
šeimyninių numerių (su vaizdu į baseiną arba 
sodą, 2 miegamieji su durimis, maks. 2+2 asm., 
54 kv. m), 68 Villa tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+2 asm., 38 kv. m), Junior Suite, Bella 
Vista Suite, Connected tipo numeriai bei numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), 
smėlio, yra koralų ir prieplauka. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hiltoneasteurope.com/ru-ru/destinations/
hilton-hurghada-long-beach-resort
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SPhINx AqUA PARK BEACh 
RESORT

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ kirpykla*
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 8 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo
 ♦ petankė 
 ♦ nardymas („King TUT“)*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas („King TUT“)
 ♦ katamaranas („King TUT“)*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas („King TUT“)*
 ♦ diskoteka („King TUT“, gėrimai*)
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis („King TUT“)
 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas („King TUT“)
 ♦ pirtis*
 ♦ jėgos aitvarų sportas („King TUT“)*
 ♦ sauna 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo futbolas („King TUT“)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Hurgados 
oro uosto, apie 2 km iki Hurgados senojo 
miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 metais, 
paskutinį kartą atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro 6-ių aukštų korpusų 
kompleksas, kuriame yra 214 numerių: 
149 standartiniai numeriai (su vaizdu į 
baseiną arba jūros pusę, maks. 2+2 asm., 
30–35 kv. m), 34 Superior / Sea View tipo 
numeriai (maks. 3 asm., 40 kv. m), 26 
šeimyniniai numeriai (su vaizdu į baseiną 
arba jūros pusę, du miegamieji su durimis, 
maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 5 Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną arba jūros pusę, 
du miegamieji su durimis, maks. 4+2 asm., 
60 kv. m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra prieplauka 
ir platforma. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sphinx-resort.com
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Viskas 
įskaičiuota
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Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ 6 restoranai (2 iš jų už 
papildomą mokestį)

 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ interneto kavinė (nedidelė)*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ konferencijų salė (iki 350 ir      
80 asm.)*

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 15,5 km iki Hurgados oro 
uosto, 18,5 km iki Hurgados miesto centro, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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 tipų numeriai (maks. 2+2 asm., 
25–32 kv. m), 76 I-o tipo vasarnamiai (su 
vaizdu į jūrą arba sodą, 1 miegamasis, 
maks. 2+2 asm., 52 kv. m), 24 II-o tipo 
vasarnamiai (su vaizdu į jūrą arba sodą, 2 
miegamieji, maks. 5+1 asm., 90 kv. m), Junior 
Suite, Connected tipų numeriai bei numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia, nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 250 
m), koralinis, akmenuotas, yra pontonas 
ir prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sonesta.com
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SONESTA PhARAOh BEACh 
RESORT Viskas 

įskaičiuota
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SUNNy DAyS EL 
PALACIO hOTEL

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

 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 3 restoranai (2 iš jų už papildomą 
mokestį)

 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens polo
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ skvošas („Palma De Mirette“)*
 ♦ nardymas*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius („Palma De 
Mirette“)*

 ♦ burlenčių sportas („Palma De 
Mirette“)*

 ♦ video žaidimai*
 ♦ turkiška pirtis („Palma De 
Mirette“)*

 ♦ gyva muzika 
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso kortas („Palma De 
Mirette“)*

 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)

* Už papildomą mokestį.

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

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km 
iki Hurgados senojo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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: 419 standartinių numerių 
(maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 110 Deluxe tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 290 Superior tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 6 Suite tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 74 kv. m) ir Connected tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (nuo 5 iki 20 metrų gylio), 
smėlio / akmenuotas, yra koralų ir prieplauka. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunnydayegypt.com

Luxe
viskas 
įskaičiuota
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MINAMARK RESORT 
hURGhADA

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ individualus oro kondicionierius

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

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ kirpykla*
 ♦ baseinas (nešildomas)

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ nardymas*

* Už papildomą mokestį.

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

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Hurgados oro uosto, 
Hurgados miesto centre, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 300 numerių: 
174 standartiniai numeriai (maks. 2+2 asm., 20–25 kv. 
m), 108 Club tipo numeriai (maks. 2+1 asm., be balkono, 
20–22 kv. m). Taip pat yra Superior  ir Connected  tipų 
numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.minamark.com 
Ekonominė klasė

Viskas 
įskaičiuota
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ALI BABA

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 3 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*

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

* Už papildomą mokestį.

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

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 8 km iki Hurgados oro uosto, 
15 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2000 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 
3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 654 
numeriai: 604 standartiniai numeriai (maks. 3+1 
asm., 33–35 kv. m), Junior Suite, šeimyniniai Suite tipo 
numeriai, 30 šeimyninių numerių (maks. 3+1 asm., 
33+33 kv. m) ir 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su 
negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra 
nedidelis pontonas, prieplauka (viešbutyje „Aladdin“). 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alibabapalace.com
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Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ plaukų džiovintuvas (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ terasa
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ 3 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 40, 75 ir 
1000 asm.)*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 barai

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai vaikams (esantis „Lotus 
Area“ žiemos metu šildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

VIEŠBUČIO VIETA: 3,5 km iki Hurgados oro uosto, 6,5 km iki 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1979 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 
pagrindinis pastatas, du 2-jų aukštų korpusai ir vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 425 numeriai: 322 standartiniai 
numeriai (Garden / Back / Sea Side View, vasarnamiuose, 
maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 24 Lotus Studio tipo numeriai 
(Pool / Sea Side View, maks. 2 asm., 30 kv. m), 56 Lotus 
Apartment tipo numeriai (Pool / Sea Side View, maks. 3+1 
asm., 41 kv. m). 9 Family Sea View Suite tipo numeriai (maks. 
4+2 asm., 115 kv. m su dviem terasom ir vonios kambariu), 
2 Sea Front Villa tipo numeriai (3 miegamieji, maks. 6+2 
asm., 141 kv. m), Royal Suite tipo numeriai, 4 numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 3–5 m), smėlio, yra 
koralų ir prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.magawish.net
Ekonominė klasė

MAGAwISh VILLAGE & RESORT Viskas 
įskaičiuota
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SUNNy DAyS PALMA 
DE MIRETTE 

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ mini baras
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (atviri, nešildomi)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ kirpykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius („Sunny Days Mirette Hotel 
& Resort“)*

 ♦ aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas („Sunny Days Mirette Hotel & 
Resort“)*

 ♦ kanoja*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ katamaranas*
 ♦ petankė 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ „bananas“*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 8 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

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

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 2 km 
iki Hurgados senojo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: 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, įėjimas į jūrą smėlio (yra 
žvyro paplūdimys ir koralų, šalia – nedidelis uostas). 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunnydaysegypt.com
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GRAND PLAzA hOTEL
hURGhADA

Viskas 
įskaičiuota

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ bankomatas
 ♦ 2 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*
 ♦ vandens kalneliai

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ pirtis*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ diskoteka („Grand Plaza Resort“)*
 ♦ masažas*
 ♦ „bananas“*
 ♦ katamaranas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso kortas (be apšvietimo)
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ kanoja*
 ♦ vandens polo
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 5 km iki Hurgados oro uosto, 
10 km iki Hurgados centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 
233 numeriai: 210 Standard Room ir Sea View 
Room tipų numerių (Pool / Garden / Sea Side / 
Sea View, maks. 3 asm., 30–33 kv. m). Taip pat 
yra Family Room, Suite, Connected Rooms tipų 
numerių, numerių nerūkantiems ir numerių 
žmonėms, turintiems fizinę negalią.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 150 m), 
smėlio, yra koralų. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grand-plaza.net
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KING TUT AqUA PARK 
BEACh RESORT

Viskas 
įskaičiuota

Vaikams:
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien (pagal 
atskirą užklausą)

 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ dušas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas kanalas)
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per savaitę 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 8 vandens kalneliai (4 
suaugusiems, 4 vaikams)

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ kirpykla*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ nardymas*
 ♦ katamaranas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ kanoja*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens polo

* Už papildomą mokestį.

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

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

 ♦ patalynės keitimas 4 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ 3 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 restoranai (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis*
 ♦ nardymas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ biliardas 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ sauna*
 ♦ teniso korto apšvietimas („Hilton Hurghada 
Plaza“)*

 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso inventorius („Hilton Hurghada Plaza“)*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas („Hilton Hurghada Plaza“)*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ „bananas“*
 ♦ kanoja*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

VIEŠBUČIO VIETA: 11,5 km iki Hurgados oro uosto, 
500 m iki senojo Hurgados miesto centro, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis atidarytas 1992 metais, 
paskutinį kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. 
Viešbutį sudaro 2-jų ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 120 numerių: 79 
standartiniai numeriai (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), 
10 šeimyninių numerių (miegamasis su durimis, 
maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Executive Suite, Junior 
Suite tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų ir 
prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.jewelssahararesort.com

JEwELS SAhARA 
BOUTIqUE RESORT

Viskas 
įskaičiuota
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Kurortas

Amžinai žaliuojantis Sal Hašišas – palyginti jaunas Egipto kurortas, įsikūręs visai netoli 
Hurgados, vos už 20 km. Ir nors Sal Hašiše apstu aukščiausios klasės viešbučių, jie harmoningai 

dera vietiniame peizaže – kurorto architektūra išlaikiusi autentišką arabiškųjų Rytų stilių. 

Sal Hašišas
ŽALIOJI EGIPTO RIVJERA
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Ekskursijos iš SAL HAŠIŠO:

> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“
> El Guna
> Rojaus sala
> Vandens pramogų parkas „Jungle“

H
ur

ga
do

s 
re

gi
on

as

Rafinuoto poilsio gurmanams
 
„Žaliajame slėnyje“ (taip iš arabų kalbos verčiamas Sal Hašišo 
pavadinimas) aiškiai juntama ambicija tapti prabangiausia 
atostogų kryptimi Hurgados regione. Čia poilsiautojų laukia ne 
tik aukšto lygio aptarnavimas prestižiniuose viešbučiuose, bet ir 
išskirtiniai pasiūlymai laisvalaikiui.

Golfo gerbėjams Sal Hašiše įrengti net penki 18 duobučių 
golfo laukai. Azartiški poilsiautojai visada laukiami kazino. 
O romantiškas sielas kviečiame pasidairyti unikalioje jachtų 
prieplaukoje ar praleisti pusdienį jodinėjant žirgais.

SAL HAŠIŠAS

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

       Sal Hašišo viešbučiuose 
yra viskas, ko reikia norintiems 
smagiai praleisti laiką: 
sveikatingumo centrai, 
restoranai, pramogų zonos. 
Taigi šiame kurorte puikiai 
pailsės ir vertinantys ramybę, 
ir mėgstantys aktyvų 
laisvalaikį.

Įdomu
Sal hašiše smalsuolių akių laukia ypatingas 

architektūros objektas – Nuskendęs miestas. Tai 
milijonus metų skaičiuojančio faraonų miesto griuvėsiai, 

palaidoti po vandeniu dabartinio kurorto teritorijoje.
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota

OLD PALACE RESORT 
SAhL hAShESh

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

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ virdulys pagal atskirą užklausą
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(pagal atskirą užklausą)*

 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ katamaranas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens polo
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ „bananas“*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ kanoja*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

VIEŠBUČIO VIETA: 23 km iki Hurgados oro 
uosto, 25 km iki Hurgados miesto centro, 
pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, reguliariai 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro vienas 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir trys 2-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 292 numeriai: 
83 Superior Garden View tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 94 Superior 
Sea View tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 37 kv. 
m), 32 Deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 47–53 kv. m), Junior Suite, Grand Suite, 
Deluxe Suite, Chalet, Connected  tipų numeriai bei 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.     
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 
m), smėlio / akmenuotas, yra koralų. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.oldpalaceresort.com
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Luxe
viskas 
įskaičiuotaCITADEL AzUR RESORT

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ internetas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ chalatas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 6 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ 7 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ vaistinė
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 60 ir 
800 asm.)*

 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ masažas*
 ♦ katamaranas 
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ krepšinis 
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens polo
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ kanoja 
 ♦ biliardas 
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ „bananas“*
 ♦ sodo šachmatai 

* Už papildomą mokestį.

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

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

 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės ir kiliminė 
danga

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 5 restoranai (4 už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono metu)*

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (ne visur)
 ♦ biliardas 
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika

* Už papildomą mokestį. 
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VIEŠBUČIO VIETA: 24 km iki Hurgados oro uosto, 
27 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 
du 5-ių aukštų korpusai, kuriuose yra 294 numeriai: 
113 Moderated tipo numerių (Back View, maks. 3 
asm., 49 kv. m), 85 Superior tipo numeriai (dalinis 
vaizdas į jūrą arba baseiną, maks. 3 asm., 49 kv. m), 
84 Deluxe tipo numeriai (vaizdas į jūrą arba baseiną, 
maks. 3 asm., 49 kv. m), Jaccuzi Suite, Steam Suite, 
Premier Suite, Connected  tipų numeriai bei numeriai, 
pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 90 m), 
smėlio / akmenuotas, koralinis, yra pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.premieregypthotels.com
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Viskas 
įskaičiuota

PREMIER ROMANCE 
BOUTIqUE hOTEL

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ 6 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ turkiška pirtis*
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VIEŠBUČIO VIETA: 22 km iki Hurgados oro uosto, 
25 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: 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  tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), 
smėlio / akmenuotas. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.premieregypthotels.com

* Už papildomą mokestį. 
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Madingas, elegantiškas ir modernus – tokiais epitetais keliautojai iš viso pasaulio 
apibūdina El Gunos kurortą, kuris – nepatikėsite – įkurtas dykumoje! Šį dirbtinį 

archipelagą iš visų pusių supa smaragdo žalumo vanduo, o vietoje įprastų daugiaaukščių 
viešbučių salelėse stūkso jaukūs vasarnamiai, tarpusavyje sujungti tilteliais.

Kurortas

El Guna
RAUDONOSIOS JūROS 
VENECIJA
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Ekskursijos iš EL GUNOS:
> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“

Įdomu
El Guna yra vienas pirmųjų privačių 
miestų, priklausančių vienam žmogui.

EL GUNA
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Atostogų romantika
 
Subtilia ramybe alsuojanti El Guna idealiai tinka 
romantiškam poilsiui ar keliaujantiems „kopinėti 
medaus“ po vestuvių. Pabėkite nuo šurmulio ir 
įsikurkite vienoje iš 20-ies kurortą sudarančių 
salelių, viliojančių autentiška atmosfera, jaukiomis 
kavinėmis, restoranais bei koncertais.

Ne vien ramybė
 
El Gunoje netrūksta ir pramogų. Vandens sporto mėgėjų 
čia laukia jėgos aitvarų mokyklos, nardymo ir kito vandens 
sporto klubai. Be to, miestelyje veikia nemokamas 
kino teatras po atviru dangumi, smalsuolių akis traukia 
Raudonosios jūros gyvybę reprezentuojantis akvariumas, 
vertinantiems rafinuotą poilsį – kurorto golfo klubas su 18 
duobučių. Na, o norinčių triukšmingai pašėlti visada laukia 
vos už 30 km esanti Hurgada.

Valstybė valstybėje
 
Dykumoje įsikūręs kurortas stebina iki smulkmenų 
apgalvota infrastruktūra: dirbtiniais kanalais plaukioja 
kateriai, gatvėmis važinėja mikroautobusai ir net 
yra nedidelis oro uostas šalies viduje skraidantiems 
lėktuvams.
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MOVENPICK EL GOUNA

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ grindys – marmuras
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ virdulys
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

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

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 50, 90 
ir 350 asm.)*

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

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ golfas („Steigenberger Golf Resort“)*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ biliardas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ skvošas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ katamaranas*
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ 3 baseinai vaikams (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 36 km iki Hurgados oro uosto, 1 km iki El 
Gunos centro, ant jūros kranto (įlankoje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 4-ių aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 554 numeriai: 342 standartiniai 
numerių (Economy Room, Lagoon / Pool / Garden / Limited 
View, maks. 2+1 asm., 32–40 kv. m), 80 Superior Sea View tipo 
numeriai (Sea Side / Lagoon View, maks. 2+1 asm., 40 kv. m), 
75 Deluxe tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+1 asm., 40 
kv. m), 28 Duplex Family tipo numeriai (Lagoon / Garden View, 
miegamasis, balkonas, maks. 2+3 asm., 50 kv. m), 12 SPA 
Family tipo numerių (su vaizdu į sodą, svetainė, miegamasis 
su durimis, be balkono ar terasos, maks. 2+3 asm., 84 kv. m), 
17 Deluxe Suite tipo numerių (Sea Side / Lagoon View, svetainė, 
miegamasis be durų, balkonas arba terasa, vonios kambarys 
su vonia, maks. 2+1 asm., 72 kv. m), Connected, Villa tipų 
numeriai bei 15 numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra prieplauka. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.moevenpick-elgouna.com 
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STEIGENBERGER EL GOUNA 

Numeriuose:
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas numeryje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ grindys – marmuras
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 15 ir 100 
asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos sezono 
metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ 5 restoranai (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ 4 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ kanoja („Lagoon Beach“)* 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ jėgos aitvarų sportas („Mangroovy 
Beach“)*

 ♦ teniso kortas 
 ♦ krepšinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ katamaranas*
 ♦ burlenčių sportas („Mangroovy 
Beach“)*

 ♦ masažas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ SPA centras*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sauna 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ golfas*
 ♦ „bananas“*
 ♦ nardymas*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 baseinai vaikams (šildomi 
žiemos sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Luxe
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 25 km iki oro uosto, 2 km iki El 
Gunos miesto centro, ant jūros kranto (įlankoje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 
3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 268 
numeriai: 142 standartiniai numeriai (Garden / Pool / 
Lagoon / Golf View, tik viena papildoma lova, maks. 
2+1 asm., 54 kv. m), 54 Superior tipo numeriai (Pool / 
Lagoon / Golf View, tik viena papildoma lova, maks. 
2+1 asm., 54 kv. m), 45 Junior Suite tipo numeriai 
(Pool / Lagoon / Garden View, maks. 2 asm., 72 kv. m), 
Family apartamentai, Connected tipo numeriai ir 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (Lagoon Beach), smėlio. 
Paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.steigenbergergolfelgouna.com
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Makadi Bei, 
Soma Bei
SAULėTA PRABANGOS UŽUOVėJA

Kurortas

Išskirtinė prabanga ir ramybė ieškantiems rojaus kampelio žemėje – kurortinė 
Abu Makadi zona, kuriai priklauso Makadi Bei ir Soma Bei įlankos, kviečiančios nuo 

didmiesčio šurmulio pasislėpti ramybės pasiilgusias sielas.
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Ekskursijos iš 
MAKADI BEI, SOMA BEI:
> Luksoras ir Dendera
> Šv. Antano ir Šv. Pauliaus vienuolynai
> Kairas ir Aleksandrija
> „Baltoji dykumos saulė“
> El Guna
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Pabėgti nuo kasdienybės
 
30 km į pietus nuo Hurgados nutolęs Makadi 
Bei garsėja koralų rifais ir nardymui palankiomis 
sąlygomis. Šis kurortas laukia visų, pasiilgusių 
ramaus poilsio, jūros ošimo ir šėlstančių bangų. 
Švarūs ir erdvūs paplūdimiai leis grožėtis 
romantiškais saulėlydžiais, Raudonosios jūros 
gelmės – pažinti civilizacijos nepaliestą povandeninį 
pasaulį, o gausybė restoranų, barų, naktinių klubų ir 
parduotuvių – mėgautis prabanga net neišeinant iš 
viešbučio teritorijos.

Dykuma, virtusi rojumi
 
Anksčiau Soma Bei pakrantė buvo negyvenama 
dykuma, o šiandien šis kurortas siūlo išskirtinį 
aukščiausios klasės poilsį (Soma Bei svečiams skirti 
tik 4 ir 5 žvaigždučių viešbučiai). Visa infrastruktūra 
yra viešbučių teritorijose, o rafinuoto sporto 
mėgėjams patiks kurorte veikiantis golfo klubas ir 
tarptautinės klasės golfo aišktynas su 18 duobučių.

    Aplink Soma Bei nerasite jokių 
gyvenviečių, taigi dykumų supama 
prabangos oazė – puikus pasirinkimas 
tiems, kas mėgsta ilsėtis atokiau 
nuo triukšmingų kurortų.

Karina Sabaitytė
Rezervacijų ir 
konsultacijų teikimo 
skyriaus vadybininkė

MAKADI BAY
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SUNRISE ROyAL MAKADI

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 120 ir 
280 asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 9 restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ autobusas iki miesto centro*

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ smiginis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ turkiška pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens polo
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)*
 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ katamaranas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas*

Vaikams:
 ♦ 2 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai vaikams (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Luxe 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 27,5 km iki Hurgados oro 
uosto, 33,5 km iki Hurgados miesto centro, 
Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2005 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis vieno aukšto pastatas 
ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
698 numeriai: 592 standartiniai numeriai (Pool / 
Garden View, maks. 2+2 asm., 36–45 kv. m), 152 
šeimyniniai numeriai (Pool / Garden View, maks. 
4+1 asm., 70 kv. m), 11 Junior Suite tipo numerių 
(Sea View, maks. 2+1 asm., 50 kv. m), 3 Executive 
Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 4+1 asm., 77 
kv. m), 3 Royal Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 
4+1 asm., 112 kv. m), Connected  tipo numeriai bei 
3 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (koralinis rifas, gilėja už
100 m), smėlio / akmenuotas, koralinis įėjimas 
į jūrą, yra pontonas. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (vienas 
per dieną), skėčiai, gultai, nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotels-egypt.com

* Už papildomą mokestį.
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SERENITy MAKADI hEIGhTS

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę (pagal atskirą užklausą)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 70 
asm.)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 5 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu, 2 su jūros 
vandeniu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ 8 restoranai (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ jodinėjimas žirgais*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Luxe
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 34 km iki Hurgados oro uosto, 40 
km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei kurorte, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 696 numeriai: 
359 standartiniai numeriai (Back View, maks. 2+2 
arba 3 asm., 25–47 kv. m), 30 šeimyninių numerių 
(Sea / Pool View, maks. 3+1 asm., 57 kv. m), 58 
Deluxe tipo numeriai (Sea Side / Pool / Garden View, 
maks. 2+2 asm., 47 kv. m), 8 Executive Suite tipo 
numeriai (Sea / Pool View, maks. 2+1 asm., 75 kv. m), 
vilos, Connected, Sport Area, Deluxe Sport Area, Family 
Sport Area, Premium tipų numeriai. 
Dėmesio: Sport Area Standard ROH = Promo Room. 
Tai numerio tipas, esantis toliausiai nuo jūros (nuo 
registratūros nutolęs apie 500–600 m).  
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), koralinis, 
yra pontonas. Rekomenduojama speciali avalynė. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.serenitymakadi.com

* Už papildomą mokestį.
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hARMONy MAKADI BAy 
hOTEL & RESORT

Numeriuose:
 ♦ mini baras
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas numeryje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 barai
 ♦ 4 vandens kalneliai (vidutiniai)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 5 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ konferencijų salė (nuo 180 iki 
220 asm.)*

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė 
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame baseine, 
sveikatingumo centre*)

 ♦ mini golfas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 

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

Ultra 
viskas 
įskaičiuota
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VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki Hurgados oro uosto, 
Makadi Bei kurorte, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro 4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 552 
standartiniai numeriai (su vaizdu į sodą arba jūrą, 
maks. 3+1 asm., 52 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (koralinis rifas, gilėja už 
100 m), smėlio / akmenuotas, koralinis įėjimas į jūrą 
(rekomenduojama speciali avalynė). Skėčiai, gultai, 
čiužiniai, paplūdimio rankšluosčiai nemokamai. Yra 
pontonas.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai, paplūdimio 
rankšluosčiai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.harmonymakadibay.com

* Už papildomą mokestį.
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ROyAL AzUR

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ vonia
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ virdulys
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ autobusas iki miesto centro 
(rezervavus)*

 ♦ konferencijų salė (iki 250 
asm.)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 7 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos 
(pagal atskirą užklausą)*

 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ katamaranas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ vandens slidės*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais 
 ♦ krepšinis 
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ skvošas (rezervacija)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis 
 ♦ „bananas“*
 ♦ petankė 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ burlenčių sportas (pradedantiesiems)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika 
 ♦ kanoja 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas

Ultra
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 34 km iki oro uosto, 40 km iki 
Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1998 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2005 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas, trys 
2-jų ir 3-jų aukštų pastatai ir devyni 1-o aukšto 
pastatai. Iš viso viešbutyje yra 500 numerių: 370 
standartinių numerių (Sea Side / Garden / Pool View, 
maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 9 Chalet tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, vonios kambarys su vonia ir dušu, 
terasa, maks. 2 asm., 32 kv. m), 121 šeimyninis 
numeris (Pool / Garden / Back View, 1 kambarys, 
maks. 2+2 asm., 32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), smėlio. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.azur.travel

* Už papildomą mokestį.
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CLUB AzUR

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ numerių tvarkymas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik 
vėsinimas)

 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ konferencijų salė (iki 180 asm.)
 ♦ 4 barai
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ autobusas iki miesto centro 
(rezervavus)*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ masažas (nuo 16 metų)*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ skvošas („Royal Azur“)
 ♦ biliardas 
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka 
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ burlenčių sportas (pradedantiesiems)
 ♦ teniso kortas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ kanoja 
 ♦ katamaranas 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ „bananas“*
 ♦ sauna (nuo 16 metų)*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais 
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ nardymas*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

M
ak

ad
i B
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VIEŠBUČIO VIETA: 30 km iki oro uosto, 33 km iki 
Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, paskutinį 
kartą atnaujintas 2005 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas ir 2-jų, 3-jų 
aukštų pastatai. Viešbutyje yra 339 numeriai: 
303 standartiniai numeriai (Sea Side / Garden / 
Pool / Back View, maks. 2+2 asm., 22 kv. m), 36 
šeimyniniai numeriai (Pool / Garden / Back View, 
maks. 2+2 asm., 34 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m). 
Paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.azur.travel

* Už papildomą mokestį.

Ultra
viskas 
įskaičiuota
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* Už papildomą mokestį.

KEMPINSKI hOTEL SOMA BAy

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ chalatas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ šlepetės
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ internetas*
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 3 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso kortas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfas („Soma Bay Golf“)*
 ♦ burlenčių sportas*

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pusryčiai, pietūs,  
vakarienė

VIEŠBUČIO VIETA: 46 km iki Hurgados oro uosto, 
49 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pagrindinis pastatas bei 3-jų ir 
4-ų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 325 
numeriai: 127 Lagoon View tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą arba lagūną, maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m), 
114 Sea View tipo numerių (maks. 2+1 asm., 39–42 
kv. m), 50 Lagouna Club tipo numerių (su vaizdu į 
jūrą, maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m), 10 Deluxe Suite 
tipo numerių (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 75–
120 kv. m), 22 Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į jūrą, maks. 2+2 asm., 45–75 kv. m), 2 Presidential 
Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 
asm., 145–185 kv. m). Taip pat yra Connected  tipo 
numerių ir numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), smėlio, 
yra prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.kempinski-somabay.com

So
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Kurortas

Unikaliai druskingas jūros vanduo, ekologiškai švarus paplūdimių smėlis ir visiška 
ramybė. Tai savybės, dėl kurių ilsėtis į Safagą atvyksta turintys kaulų, raumenų 

sistemų sutrikimų ar sergantys odos ligomis. Stebuklus darantis Safagos 
mikroklimatas – rimta konkurencija gydomiesiems Negyvosios jūros kurortams.

Safaga
SANATORIJA PO 
ATVIRU DANGUMI
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Ekskursijos 
iš SAFAGOS :

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

H
ur

ga
do

s 
re

gi
on

as

Banglentininkų rojus
Dėl idealių sąlygų Safagą vertina vandens 
sporto entuziastai – ypač banglentininkai. Vėjas 
ir jūros srovės čia itin palankios giluminiam 
nardymui ir buriavimui. Tyrinėdami Raudonosios 
jūros gelmes galėsite pasigrožėti žmogaus 
nepaliestais koraliniais rifais, o pro smalsuolių 
akis nepraslys ir į 30 metrų gylį nugrimzdęs 
keltas „Salem Express“.

Šeimos poilsiui  
Raudonosios jūros pakrantėje įsikūręs nedidelis 
kurortinis miestelis poilsiautojus pasitinka ypač
svetingai. Čia nerasite daugybės parduotuvių, 
naktinių klubų ir triukšmingų pramogų. Visuose 
viešbučiuose tvyro šilta atmosfera, nuteikianti 
jaukiam poilsiui su visa šeima. 

SAFAGA

Įdomu
Safagoje gausu jūros gėrybių užkandinių – čia galėsite 
paskanauti šviežiai paruoštų patiekalų iš laimikio, vos 

prieš kelias akimirkas dar buvusio žvejų tinkluose.
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MENAVILLE SAfAGA

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ nardymas*
 ♦ SPA centras*

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Sa
fa

ga

VIEŠBUČIO VIETA: 58 km iki Hurgados oro uosto, 
61 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį 
sudaro pagrindinis pastatas ir 1-o, 2-jų aukštų 
korpusai, kuriuose yra 301 numeris: 144 
standartiniai numeriai (Pool / Garden View, maks. 
2+2 asm., 20–30 kv. m su balkonu ir vonios 
kambariu), 103 Superior tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, maks. 3+1 asm., 30–35 kv. m su balkonu ir 
vonios kambariu), 6 Suite tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, maks. 4+2 asm., 70 kv. m su balkonu ir vonios 
kambariu), Connected  tipo numeriai bei vasarnamiai. 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10–15 m), 
smėlio / akmenuotas, yra prieplauka ir pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.menaville.ru

Viskas 
įskaičiuota

* Už papildomą mokestį.
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ShAMS SAfAGA

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose numeriuose)
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

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

 ♦ mini baras*
 ♦ plaukų džiovintuvas registratūroje 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas 
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ petankė 
 ♦ biliardas (snukeris*)
 ♦ mini golfas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ aerobika 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas*

Vaikams:
 ♦ baseinas vaikams (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Sa
fa

ga

VIEŠBUČIO VIETA: 52 km iki Hurgados oro uosto, 
60 km iki Hurgados miesto, 5 km iki Safagos 
miestelio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2007 metais. Viešbutį 
sudaro 5-ių aukštų pagrindinis pastatas, 2-jų 
aukštų korpusas bei vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 340 numerių: 192 standartiniai 
numeriai (su galiniu vaizdu arba vaizdu į kalnus, 
pagrindiniame pastate, maks. 2+2 asm., 31–36 
kv. m), šeimyniniai numeriai, 136 vasaranamiai 
(su vaizdu į sodą arba jūrą, maks. 2+2 asm., 38 kv. 
m). Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, ir 
Connected  tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 15 m), smėlio, 
yra prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.shamshotels.com

Viskas 
įskaičiuota

* Už papildomą mokestį.
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LOTUS BAy SAfAGA

Sa
fa

ga

VIEŠBUČIO VIETA: 57 km iki Hurgados oro uosto, 
60 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, kasmet 
iš dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 3-jų 
aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 224 
numeriai: 220 Garden / Sea View tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 24–28 kv. m) ir Suite tipo 
numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, 
yra koralų ir prieplauka. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  www.lotusbay.com
Ekonominė klasė

* Už papildomą mokestį.

Viskas 
įskaičiuota

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus per 
savaitę

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(pagal atskirą užklausą)*

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas*
 ♦ petankė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo futbolas 

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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LAMAR RESORT ABU SOMA Ex. 
(RIVIERA PLAzA ABU SOMA) 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

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

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 5 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 70 ir 
200 asm.)*

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ petankė*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ katamaranas*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ „bananas“*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso kortas 
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymas*

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

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

Sa
fa

ga

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 56 km iki Hurgados oro uosto, 
59 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį 
kartą iš dalies atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 322 
numeriai: 226 standartiniai ir Sea View tipo numeriai 
(Garden / Pool / Back View, maks. 2+2 asm., 25 
kv. m), 31 šeimyninis numeris (Garden / Sea View, 
maks. 2+2 asm., 32–35 kv. m), 63 Executive Suite 
tipo numeriai (Garden / Sea View, maks. 2+2 asm., 
30 kv. m), Connected ir Royal Suite tipų numeriai. Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 45 metrų), 
smėlio, yra prieplauka. Paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.lamarresort-abusoma.com

Viskas 
įskaičiuota
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Kurortai

Marsa Alamas
JūROS GLėByJE

Kurortas

Marsa Alamas – unikaliai rami, didelių turistų srautų dar neatrasta kurortinė zona, 
besidriekianti apie 150 km ir nutolusi į pietus nuo Hurgados. Kurortas garsėja itin 
švaria ir skaidria jūra, keliautojus čia vilioja žmogaus veiklos pėdsakų nepalytėti 

koraliniai rifai ir itin turtinga povandeninė flora bei fauna.
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Ekskursijos 
iš MARSA ALAMO:

> Luksoras 
> Kairas (lėktuvu)
> Kairas–Aleksandrija (2 d.)
> Asuanas, Abu Simbelis (2 d.)
> Jeruzalė (lėktuvu ir autobusu)
> El Kuseir
> Abu Dabab

H
ur

ga
do

s 
re

gi
on

as

Naujas ir perspektyvus
Taip Marsa Alamas linksniuojamas visų kitų Egipto 
kurortų kontekste. Panašu, kad visai netrukus jis 
pasieks tokį populiarumą, kuriuo šiandien didžiuojasi 
populiariausi Egipto kurortai Šarm El Šeichas ir 
Hurgada. Sparčiai populiarėjantis kurortas – tikras 
nardytojų, buriuotojų ir povandeninio pasaulio 
tyrinėtojų rojus. Visi kurorto viešbučiai pastatyti 
ant jūros kranto – Marsa Alamas tiesiog sutvertas 
mėgautis jūros teikiamais malonumais.

Delfinų sala
Jei trokštate ramybės su žiupsneliu 
egzotikos, nepraleiskite progos pabūvoti 
Delfinų saloje. Čia galėsite mėgautis kaitria 
saule ir pajusti laukinės gamtos ramybę, 
plaukiodami su būriu delfinų. O nardymo 
entuziastams rekomenduojame aplankyti 
Elfinstouno rifą su pasakiško grožio olomis.

Žvejų kaimelio 
kaimynystėje 
Visai netoli Marsa Alamo turistinės zonos įsikūręs 
to paties pavadinimo žvejų kaimelis, saugantis ilgą 
ir įdomią istoriją. Autentišką kaimelio dvasią galima 
pajusti tyrinėjant ant uolų išlikusius piešinius, 
kuriuos paliko dar akmens amžiuje gyvenę žmonės.

MARSA 
ALAMAS

Įdomu
Marsa Alame atsirado pirmosios smaragdų 

kasyklos pasaulyje. Tai buvo vienintelės 
to meto kasyklos, kurios tiekdavo 

brangakmenius visai Romos imperijai. 
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hILTON MARSA ALAM 
NUBIAN RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ virdulys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ internetas*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 4 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 8 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens polo
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ masažas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*

Vaikams:
 ♦ 2 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomi žiemos sezono 
metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 220 km iki Hurgados oro uosto, 
30 km iki Marsa Alamo oro uosto, 37 km iki El 
Kuseiro kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 1-o aukšto pastatas 
ir 1-o, 2-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 354 
numeriai: 288 standartiniai numeriai (Garden / 
Pool / Sea View, maks. 3 asm., 37 kv. m), 48 Deluxe 
tipo numeriai (Garden / Sea View, maks. 3 asm., 48 
kv. m), Suite tipo numeriai. Yra numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia, ir Connected  tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 100 m), smėlio, 
yra koralų. Rekomenduojama speciali avalynė. 
Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.hilton.com

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
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RESTA GRAND RESORT 

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ vonia
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 barai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 4 restoranai (3 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salė (iki 280 asm.)*
 ♦ bankomatas
 ♦ parduotuvės
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ vandens polo
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ biliardas*
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ diskoteka*
 ♦ petankė 
 ♦ nardymas*
 ♦ masažas*
 ♦ sauna*
 ♦ mini futbolas

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

VIEŠBUČIO VIETA: 220 km iki Hurgados oro 
uosto, 5 km iki Marsa Alamo oro uosto, 77 km iki 
El Kuseiro kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: viešbutis pastatytas 2009 metais. 
Viešbutį sudaro dviejų aukštų pagrindinis pastatas 
ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
748 numeriai: 348 standartiniai numeriai (maks. 
3+1 asm., 46 kv. m), 84 Pool View / Superior tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 46 kv. m), 120 Sea View 
/ Deluxe tipo numerių (maks. 2+2 asm., 36 kv. m), 
48 šeimyniniai numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 
4 asm., 45 kv. m), Junior Suite, Connected  tipų 
numeriai ir numeriai, skirti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 120 metrų gylio), 
koralinis, akmenuotas, yra prieplauka ir pontonas. 
Rekomenduojama speciali avalynė. Paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – viešbutis 
nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  www.restaresorts.com

* Už papildomą mokestį.
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DREAMS BEACh 
RESORT MARSA ALAM

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 restoranai (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ uždaras baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ parduotuvės
 ♦ 6 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 50, 120, 500 
asm.)*

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo
 ♦ mini futbolas 
 ♦ masažas*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ nardymas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ biliardas 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ pirtis*
 ♦ gyva muzika 

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

Ultra 
viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 180 km iki Hurgados oro uosto, 
23 km iki Marsa Alamo oro uosto, 37 km iki El 
Kuseiro miestelio centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį 
sudaro 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, smėlio / akmenuotas, 
yra koralų ir pontonas. Rekomenduojama speciali 
avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dreamsresortsegypt.com

* Už papildomą mokestį.
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AURORA ORIENTAL BAy 
RESORT MARSA ALAM

Numeriuose:
 ♦ palydovinė TV (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens polo
 ♦ mini futbolas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ nardymas*
 ♦ treniruoklių salė 

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota

VIEŠBUČIO VIETA: 308 km iki Hurgados oro uosto, 
45 km iki Marsa Alamo oro uosto, 165 km iki El 
Kuseiro miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
3-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriuose yra 192 numeriai: 72 
Superior tipo numeriai (Garden / Pool / Sea Side View, 
1 miegamasis su durimis, maks. 2+2 asm., 57 kv. m), 
120 šeimyninių numerių (2 miegamieji su durimis, 
maks. 6 asm., 73 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 100 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, baras. Rekomenduojama 
speciali avalynė. Paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 3 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.orientalresorts.com.eg

* Už papildomą mokestį.
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Pasas ir kiti kelionės dokumentai
Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite 

visus dokumentus, reikalingus užsienio kelionėms: galiojantį asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą, kelionės bilietus, draudimo polisus ir 
pan. Pasas yra pagrindinis asmens dokumentas, skirtas vykti į užsienio 
valstybes. Atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis į Egiptą 
privalo turėti su savimi galiojantį pasą.
Nerekomenduojame į poilsinę kelionę vykti su diplomatiniu pasu, 
tarnybiniu pasu ar kelionės dokumentu. Įsitikinkite, kad Jūsų paso, 
vizų ir kitų dokumentų galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas turi galioti ne trumpiau nei 
6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės 
informacijos kreipkitės į šalies migracijos tarnybas. Asmenims be 
pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą 
galiojantį kelionės dokumentą, atvykti į Egiptą neleidžiama.
Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir 
apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (voucher) Jums turi įteikti kelionių 
agentūros darbuotojai. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių 
organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste, UAB 
„Tez Tour“ atstovybėje. Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra 
spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų rinkinys išskiriamas 
į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus 
prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos. Praradus pasą ar kitus 
asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant 
informuoti TEZ TOUR atstovą.
Praradus pasą ar jį sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo 
dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. 
birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, 
todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos 
Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo 
pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas 
valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo 
išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai 
praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

Vizos
Už Egipto vizą susimokama perkant kelionę agentūroje. Viza išduodama 
UAB „Tez Tour“ atstovybėje Vilniaus oro uoste prieš išvykstant arba TEZ 
TOUR atstovo atvykimo oro uoste. Turistinė Egipto viza galioja 30 dienų 
nuo atvykimo į Egiptą. Į turistų, kurie neįsigijo Egipto turistinės vizos 
vykimui į Šarm El Šeicho kurortą ir neketina buvimo kurorte metu vykti 
už Sinajaus pusiasalio ribų, pasą atvykimo oro uoste pasų kontrolės 
metu privalo būti įdėtas spaudas „Sinai Only“, kuris suteikia teisę būti 
Sinajaus pusiasalyje ne ilgiau kaip 15 dienų. Viršijus 15 dienų buvimo 
Sinajaus pusiasalyje trukmę, išvykstant mokama 153 Egipto svarų 
(apie 22 JAV dolerių, priklausomai nuo valiutos keitimo kurso), dydžio 
bauda. Atkreipiame dėmesį į tai, kad turistai su spaudu pase „Sinai Only“ 
(neturintys Egipto turistinės vizos) negali vykti už Sinajaus pusiasalio 
ribų ir keliauti po Egipto žemyninę dalį. Asmenims be pilietybės, 
turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį 
kelionės dokumentą, atvykti į Egiptą neleidžiama.
SVARBU ŽINOTI! Asmenys, vykstantys į 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. Užsienio 
valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, 
piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.pasienis.lt ir
www.migracija.lt. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos 
turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų 
priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius.

Vaiko išvykimas į užsienį
Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais reikia laikytis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės patvirtintos vaiko laikino išvykimo į užsienio 
valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos. Vaikas, vykstantis 
į kelionę, privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus 
kelionei (bilietus, draudimo polisą). Jeigu vaikas vyksta vienas ar su jį 
lydinčiu asmeniu į Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes, Lietuvos 
pasienio kontrolės punkto pareigūnams turi būti pateikiamas bent 
vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) sutikimas ir šio sutikimo kopija. 
Sutikime parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro arba Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. 

Vaikui išvykstant su jį lydinčiu asmeniu, sutikime turi būti nurodyti vaiką 
lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba 
asmens kodas, Lietuvos piliečio paso 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 juos 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 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), 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, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas 
vyksta. Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), 
kurio parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos 
diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. 
Daugiau informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite 
interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę 
Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiką iki 5 metų visuomet privalo lydėti suaugę asmenys. Tėvams 
pageidaujant, vaikui nuo 5 iki 12 metų gali būti skiriama aviakompanijos 
darbuotojų palydos paslauga. Daugiau informacijos galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

Skrydis nėštumo metu
Nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta 
nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Dėl taisyklių, galiojančių 
aviakompanijų skrydžiams nėštumo periodu, daugiau informacijos 
teiraukitės kelionę parduodančio agento. Nei aviakompanijos, nei UAB 
„Tez Tour“ neprisiima jokios atsakomybės dėl motinos ar vaiko sveikatos 
sutrikimų.

Skiepai
Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – 
skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti 
apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. 
Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. 
Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia 
skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl 
dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 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. Informaciją apie skiepus 
keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, 
galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose 
rekomendacijose interneto svetainėje www.ulac.lt/keliautojams.
 
Draudimas
Prieš vykstant į kelionę neprivaloma, bet rekomenduojama įsigyti 
medicininių išlaidų draudimą. Rekomenduojame su draudimo sąlygomis 
išsamiai susipažinti dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, 
kurios draudimą įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam 
įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių 
nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas 
nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso 
draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.
 
Skrydžio laikai
Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš 
Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių 
agentūroje arba interneto svetainėse 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 
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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 vieną vaikišką 
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 
pagal 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 www.teztour.lt.  
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus 
nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir 
informuoti TEZ TOUR atstovą.

Sporto inventoriaus gabenimas
DėMESio!
Egipto viešbučiuose:
- draudžiama naudotis nuosavomis burlentėmis ir jėgos aitvarais (wind 
surfing ir kite surfing įranga) be licencijos;
- draudžiama laikyti nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus viešbučio 
numeryje;
- nuosavas burlentes ir jėgos aitvarus galima laikyti tik Surfing centruose 
už papildomą mokestį.

Sporto inventorius, kuriam galioja specialios gabenimo orlaiviu sąlygos:
- banglentė;
- jėgos aitvaras;
- vandens slidės;
- nardymo įranga;
- dviratis;
- golfo reikmenys;
- meškerė.
Norint gabenti aukščiau nurodytą inventorių, agentūros darbuotojas turi 
iš anksto informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių apie norimų vežtis 
daiktų matmenis, kiekį ir gauti patvirtinimą. Visa gabenama įranga turi 
būti supakuota specialiuose maišuose, kurių svoris neturi viršyti 32 kg. 
Tuo atveju, jei į nardymo įrangos komplektą įeina deguonies balionai, 
jie privalo būti tušti ir tinkamai supakuoti. Viršijus 20 kg bagažo svorį, 
imamas mokestis už viršsvorį. Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas 
neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią vykstama) oficialių 
institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su atitinkamos 
įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.
 
Naminių gyvūnų gabenimas
Norint pervežti 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 48 x 32 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 šlapimui surinkti. 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 prieš skrydį 
UAB „Tez Tour” atstovybėje oro uoste.
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, pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami keleivių, 
gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo ir 
grįžimo datas bei užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti 
pateikta ne vėliau kaip likus 48 val. iki skrydžio. Gyvūno gabenimas 
galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką atsakymą – patvirtinimą. 
Keleiviai, gabenantys gyvūną, prieš registruodamiesi į skrydį, privalo 
pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais 
taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį (UAB „Tez Tour“ atstovybėje 
Vilniaus oro uoste).

Draudimai įvežti gyvūną ar augalą (jo dalį arba gaminį iš jo) į Lietuvą ir ES 
Lietuvai tapus ES nare, pasikeitė Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės, 
kuriomis reglamentuojamas gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įvežimas į 
Lietuvos Respubliką bei išvežimas iš jos (detaliau žr. Nykstančių laukinės 
faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją, ET reglamentą 
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą). 
Į Lietuvą ir kitas ES šalis draudžiama įvežti dramblio kaulą, bet kokius 
gaminius iš dramblio kaulo, šerių ir kitų šio gyvūno kaulo dalių; tradicinės 
Rytų medicinos (kinų, indų, tailandiečių ir kt.) preparatus, kurių sudėtyje 
nurodomi nykstančių rūšių laukiniai gyvūnai ir augalai; suvenyrus ir 
kitokius gaminius iš jūrinių vėžlių kiauto ar mėsos, pavyzdžiui, galanteriją 
ar konservus; didžiųjų laukinių kačių (tigrų, liūtų, leopardų, europinių 
lūšių ir kitų), rudųjų lokių kailius ar kitus daiktus, pagamintus iš jų ar 
kitų šių gyvūnų kūno dalių. Kitus laukinius gyvūnus ar augalus, jų dalis 
ar gaminius galima įvežti / išvežti tik pateikiant CITES leidimą muitinės 
pareigūnui (net jeigu pirkinys įsigytas oficialioje prekybos vietoje). 
Leidimo nereikalaujama pateikti, kai įvežami / išvežami juodieji ikrai (ne 
daugiau kaip 250 g vienam asmeniui), Cactaceae spp. stiebai (iš kaktusų 
pagaminti muzikos instrumentai, vadinamieji barškučiai) (ne daugiau 
kaip 3 vienetai vienam asmeniui).  
Jeigu gyvūnai, jų dalys ir gaminiai iš jų įvežami / išvežami pažeidžiant 
CITES konvencijos bei reglamento reikalavimus, jie gali būti sulaikomi, 
grąžinami į šalį, iš kurios buvo atvežti, arba konfiskuojami. Lietuvoje 
CITES leidimus išduoda Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėse www.am.lt,
www.cust.lt, www.cites.org.

oro transporto vežėjo atsakomybė
Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos 
konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei 
kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis 
privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi 
būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba 
buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti 
pretenziją dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip 
per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos 
nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. 
Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. 
Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais 
vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti 
nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas. 
Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti 
skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą 
nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems 
keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose 
keleivių ir vežimo sąlygose nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma 
elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, 
jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė 
atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 
privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.
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Daugiau informacijos
Prieš išvykstant į užsienio valstybes, daugiau 

informacijos, rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį, 
galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje
www.urm.lt. Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo 
departamento interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių 
formalumai“) turistams skirtą informaciją.
Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes, siūlome apsilankyti ir 
interneto svetainėje www.finance.yahoo.com/currency, kurioje galima 
sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.

TEZ TOUR atstovai
Įsigiję kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite 
kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ 
darbuotojas suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB 
„Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, keleivių 
terminalo trečiame aukšte.
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, 
suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio 
susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau 
informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu 
net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad 
gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso 
poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro 
uosto.
Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite 
susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba 
bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto 
svetainėje www.teztour.lt.
TEZ TOUR atstovai, pasitikantys Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar 
lietuvių kalbomis.
 
Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ 
TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR EGYPT. UAB „Tez Tour“ turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. Siūlome 
turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei 
jas teikiančius subjektus.
 
Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti 
gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro. UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis 
žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio 
įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio 
vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio 
būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio 
kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje 
esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo 
sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 
1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos 
šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose 
viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse 
nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis 
nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 
(1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo 
apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar 
vilomis.  
Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo 
daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, 
kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, 
vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio interneto svetainės ir t. t. 
Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto 
svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių aprašymuose gali būti 
kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto tipo, viešbučių 
numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė 
gama ir / ar reali kambario būklė).
„Ekonominė klasė“ – tai kataloge arba interneto svetainėje „Ekonominės 
klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas 

kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. 
Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba 
inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis 
jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose 
viešbučiuose.

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 www.teztour.lt.

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). 
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius.
Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova 
arba dvi atskiros viengulės lovos.
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 
kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį 
su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas 
ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai 
nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir 
vilos. Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių 
numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam 
asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 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 
kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant 
jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos 
lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos 
priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai 
kurie viešbučiai mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas 
gali būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. 
Šių draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus 
turisto atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų 
taikyti atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl 
to neatsako. Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims, 
apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti 
turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai 
buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas 
alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau 
informaciją šiose viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar 
studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine 
kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų 
taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos 
viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Atkreiptinas dėmesys 
į tai, kad vietinės kurortų savivaldos institucijos bet kuriuo metu gali 
įvesti vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą rinkliavą, kurią gali reikėti 
susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje ar kitu metu. UAB „Tez 
Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios 
priimtus sprendimus.
SVARBU: vadovaujantis Egipto įstatymuose nustatyta tvarka, 
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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 vadinamojo 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 šaltuosius ir karštuosius 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 
suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai 
sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu 
aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalijamas 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 bei valgiaraštis 
nustatomi viešbučio administracijos nuožiūra.
 
Šventinės vakarienės
Šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų progomis viešbučiai įprastai ruošia 
šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė 
programa. Už šias vakarienes paprastai imamas papildomas mokestis, 
kurį nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia 
pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, 
pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos 
arba pasirenkamos pagal pageidavimą. 
 
Maitinimas lėktuve
Skrydžių į Egiptą metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – 
užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. 
Tačiau, Jūsų patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio 
užsakymo meniu. Pasirinktus komplektus Jūsų kelionių agentas gali 
užsakyti jau rezervuodamas kelionę. 

Paslaugos viešbučiuose sezono pradžioje ir pabaigoje
Priklausomai nuo oro sąlygų kurorte bei gyventojų skaičiaus viešbutyje, 
sezono pradžioje (spalio–lapkričio mėn.) bei pabaigoje (kovo–gegužės 
mėn.) viešbučių teritorijose gali būti neteikiamos kai kurios paslaugos, 
pvz., gali neveikti atvirieji baseinai ar nebūti papildomai pašildomo 
vandens, neveikti kai kurie lauko restoranai, barai bei kavinės, vandens 
kalneliai, gali vykti paplūdimio tvarkymo darbai, nevykti pramoginiai 
renginiai po atviru dangumi ir pan. Siūlomų paslaugų spektrą, trukmę bei 
laiką nustato viešbučių administracija (savo nuožiūra). Taip pat viešbučių 
administracija pasilieka teisę savo nuožiūra keisti sutartyje numatytas 
sezono pradžios / pabaigos datas bei mokamų / nemokamų paslaugų 
apimtį.
 
Gydytojo paslaugos
Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu 
bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. 
Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti 
Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu 
kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo 
paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite 
tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos 
draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą 
gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto 
blanko. 
 
Seifas
Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba 
registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus 
bei pinigus rekomenduotina laikyti seife, nes įprastai viešbučio 
administracija neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti 
nemokami arba už papildomą mokestį.
 
Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. 
Gėrimų ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės 
kategorijos viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik 
pageidaujant poilsiautojui.

sutuoktiniai, kurių vienas iš asmenų (arba abu) yra Egipto (ar kitų arabų 
šalių) pilietis, gali būti apgyvendinami kartu viename numeryje tik 
pateikę viešbučiui santuokos liudijimo originalą.
Visų UAB „Tez Tour“ siūlomų kambarių tipų kainas ir atsiskaitymo 
sąlygas galite rasti kelionių organizatoriaus interneto svetainėje
www.teztour.lt. Išsamios informacijos apie kelionių kainas bei 
apmokėjimo sąlygas taip pat teiraukitės kelionių agentūrose.
 
Viešbučio para
Viešbučio paros pradžia yra laikomas laikas nuo 14 iki 18 val., tai 
priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykdami apmokėti 
sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 valandos. 
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.

Pervežimo paslauga
Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / 
arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą 
iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą 
išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais 
pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais 
turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš 
skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio 
informaciniame segtuve arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo 
apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos autobusai ne 
visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar 
apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros 
vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti 
pėsčiomis. 
Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. 
Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro 
uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis 
pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus 
pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – 
pervežimas pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

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).
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos 
nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.
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 
gali gauti 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 (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo 
galima kreiptis į viešbučio administraciją. 
Pagal sistemas AI, UAI ir AI Luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, 

107Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Svarbi informacija keliaujantiems
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini 
barą užpildo gėrimais tik poilsiautojui paprašius 

registratūroje, arba jame būna tik mineralinis vanduo ir / arba gaivieji 
gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia ir tuščius 
mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant 
viešbučių vidaus taisyklių). Už mini baro paslaugas paprastai 
atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.
 
Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai jis gali veikti tik tam tikromis 
valandomis arba gali būti įjungiamas kelis kartus per parą. 
Žmonėms, kurie sunkiai pakelia karštį, tokio kondicionavimo gali ir 
nepakakti. Individualų oro kondicionierių kiekvienas poilsiautojas 
kambaryje gali reguliuoti savo nuožiūra. Poilsiautojams išėjus iš 
kambario, kondicionieriai dažniausiai automatiškai išsijungia.
Kondicionieriai viešbučiuose veikia pagal viešbučio administracijos 
nustatytą grafiką, priklausomai nuo oro sąlygų ir kitų objektyvių 
priežasčių. Kiekvienas viešbutis savo nuožiūra nustato ir jų veikimo 
sezono pradžią, ir pabaigą.
 
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). Geriamojo vandens 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 nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, nuo kito 
– 500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad 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 gali būti, kad viešbutis įkurtas ant jūros kranto, tačiau ant uolos, 
prie kurios nėra paplūdimio. Į iškilusius papildomus klausimus Jums 
padės atsakyti Jūsų kelionių agentas.  
 
Pirma linija (nuo paplūdimio)   
Šis statusas nusako, kad tarp paplūdimio ir viešbučio nėra kitų pastatų, 
bet gali būti kelias. Galimi atvejai, kai viešbutis įsikūręs pirmoje linijoje, 
tačiau dalis viešbučio teritorijos arba kai kurie korpusai įsikūrę ir ant 
jūros kranto. Į iškilusius papildomus klausimus Jums padės atsakyti Jūsų 
kelionių agentas.  
 
Antra linija (nuo paplūdimio)  
Antroje linijoje esantys viešbučiai – tai viešbučiai, kuriuos nuo 
paplūdimio gali skirti ne vienas kelias ar pastatas, tačiau savo 
privalumais viešbučiai nebūtinai nusileidžia pirmoje linijoje esantiems 
viešbučiams. Daugelis aukštesnės kategorijos viešbučių, esančių 
pirmoje linijoje, turi savo „filialą“ antroje linijoje. Tokiu atveju poilsiautojai, 
atostogaujantys antroje linijoje nuo jūros esančiame viešbutyje, kartais 
gali naudotis visa pirmoje linijoje esančio viešbučio infrastruktūra.
 
Miesto / privatus paplūdimys
Paplūdimys – patogus ilsėtis, maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar 
kriauklelių) ruožas aukščiau atbrado nuolaidžiame jūros, ežero ar upės 
krante (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius). Kokio 
tipo paplūdimys yra prie viešbučio, nurodoma konkretaus viešbučio 
aprašyme. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad jūros dugnas gali būti 
akmenuotas, todėl rekomenduojame turėti specialią avalynę, skirtą 
maudymuisi.
Taip pat skiriami miesto ir privatūs paplūdimiai. Miesto paplūdimiu gali 
naudotis visi norintys: turistai ir vietiniai gyventojai. Kai kuriose šalyse 
(pavyzdžiui, Turkijoje, Graikijoje, Ispanijoje) beveik visi paplūdimiai yra 
miesto. Jie taip pat prižiūrimi, juose veikia barai ir restoranai, tačiau už 
gultus, paplūdimio rankšluosčius ir skėčius reikia mokėti papildomai. 
Tiesa, kartais viešbučių savininkai moka už savo turistus, tada 

paplūdimio paslaugų kaina įskaičiuojama į gyvenimo šiame viešbutyje 
kainą. Kadangi šie paplūdimiai priklauso miestui, juose tvarką palaiko 
ir prižiūri ne viešbučio tarnautojai, o municipaliteto darbuotojai. Nei 
kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako už šių 
viešųjų paplūdimių tvarką.
Privatus paplūdimys – tai viešbučio savininko išpirkta (ar nuomojama) ir 
savo nuožiūra įrengta turistams paplūdimio juostos dalis. Čia už gultus ir 
skėčius įprastai mokėti nereikia.
 
Vaikų klubas
Viešbutyje dirbanti komanda nuo ryto iki vakaro organizuoja vaikams 
konkursus, žaidimus, varžybas ir ugdymo programas. Įprastai vaikų 
klubai veikia nuo 10 val. iki 18 val., vėliau vaikai kviečiami į kino salę 
pasižiūrėti animacinių filmų arba pašokti vaikų diskotekoje. Jei vaikas 
nuspręs palikti pasilinksminimo vietą, jis bus nuvestas pas tėvus. Vaikų 
klubai veikia ištisą sezoną, tačiau 3–4 žvaigždučių viešbučiai juos gali 
organizuoti tik aukštojo 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 iki 12 metų. Atskiri viešbučiai vaikų klubus skirsto į dvi arba tris 
amžiaus grupes, pavyzdžiui, nuo 3 iki 6 metų, nuo 7 iki 10 metų ir nuo 
11 iki 14 metų, ir tada sudaro programas, kurios būtų įdomios kiekvienai 
amžiaus grupei. Amžiaus ribos nustatytos tam, kad būtų aiškesnės 
programos.
Problemų gali kilti su visiškai mažais vaikais, kurie greitai pavargsta. 
Tokiais atvejais „animatoriai“ pataria užsisakyti auklės paslaugas. Auklės 
paslaugos užsakomos pagal atskirą pageidavimą už papildomą mokestį. 
Personalas, dirbantis vaikų klubuose, ir auklės dažniausiai kalba rusų, 
anglų arba vokiečių kalbomis.   
 
Triukšmas
Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra 
triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių 
gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio 
administracija neatsako. Todėl norintiems ramaus poilsio, renkantis 
viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. 
Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, 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 atvirieji ir / arba uždarieji baseinai. 
Baseinuose leidžiama maudytis tik šviesiu paros metu arba viešbučio 
nustatytomis valandomis. Uždarųjų / atvirųjų baseinų šildymo tvarka 
ir laikas, atsižvelgiant į sezono pradžią ir pabaigą, priklauso viešbučio 
administracijos nuožiūrai.
 
Pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp 
šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant 
turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių 
vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti 
pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, 
nes tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias 
problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas 
kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo 
kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus 
ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB 
„Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija 
pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio 
asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta 
ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo 
raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo 
dienos.
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, 
kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta tvarka. 
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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 kainomis prekių ir paslaugų, 
kurias galima užsisakyti į kambarį. 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-iajam 
asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje. 
TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis 
vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 
SGL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis 
numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame 
apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena 
vieta DBL numeryje.
SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai 
įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele 
lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.
DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio 
pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris 
su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, 
kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su 
suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, 
pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-
lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.
DBL+2CHD (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie 
viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis 
numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena 
papildoma lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo 
tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija 
numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais.
 
Numerių kategorijos
R.o.H. (Run Of The House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris 
užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į 
viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. 
Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės 
charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.  
Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – 
pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje 
lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar 
kambariai yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be 
pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis 
numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.
Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi 
zonas: miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei 
internetas. 
Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – 
didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais 
atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai 
čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. 
Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir 
kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai.
Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių 
numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai 
įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, 
jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, 
pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius 
neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 

procentų brangiau nei standartinis numeris. 
Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite 
numerių laiptelis. Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. 
Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis 
numeris kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris. 
King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. 
Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo 
kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. 
Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti 
poilsiautojai neapsistoja. Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už 
poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus 
brangiau nei standartiniame. 
Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, 
su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios 
kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios 
vilos. Geruose 5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras 
restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir 
asmeninio liokajaus paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos 
atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti 
tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius 
(priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).
Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo 
vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su 
virtuvėle, ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali 
miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės 
įranga priklauso nuo viešbučio lygio.
Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir 
svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, 
virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių. 
 
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 kaip  
atskira rūšis. 
Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba kiemą. 
Front View – numeris pirmoje viešbučio pastatų linijoje, bet nebūtinai su 
tiesioginiu vaizdu į jūrą.

Naudinga žinoti
„TEZ TOUR Egiptas“ biurai:
 
Hurgados biuras
TEZ TOUR Building, 7K/1 Magawish District, Hurghada, Red Sea, Egypt. 
PO: (84511)
Tel. +2 069 362 0999
El. paštas icc@sharm.tez-tour.com

Šarm El Šeicho biuras
Sunny Lakes Malls – El Salam Road – Sharm El Sheikh – South Sinai, 
Egypt.
PO: (46619)
Tel. +2 069 362 0999
El. paštas icc@sharm.tez-tour.com

LR ambasada Egipte 
23 Muhammad Mazhar Str., 5th floor, Zamalek, Cairo, ARAB REPUBLIC 
OF EGYPT
Tel. +20 2 2736 6461
El. paštas amb.eg@urm.lt

Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali keistis, todėl naujausią informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ interneto svetainėje 
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. Katalogas, taip pat kita kelionę aprašanti medžiaga arba pakeista programa yra neatskiriamas šios sutarties priedas. Kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama) skelbiama naujausia ir aktualiausia infor-
macija 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 tai, kur vykstama, 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, numaty-
tas kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvend-
inimo tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš 
kurios išvykstama).
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. Taip pat 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 oficialias interneto svetaines, kur yra tokia informacija, skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez–tour.com 
(skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodydamas konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvend-
inimo 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 transpor-
to priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus vietinio atstovo pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto 
adresą ar vietinių kelionių pardavimo agentų, į kuriuos turistas galėtų kreiptis pagalbos, adresus ir telefono numerius. Jei tokių kelionių pardavimo agentų nėra, turistui 
nurodyti telefono numerį, kuriuo jis galėtų skambinti nenumatytu atveju, ar informaciją, kuri jam padėtų susisiekti su kelionių organizatoriumi ir / ar kelionių pardavimo 
agentu. Jei į kelionę vyksta nepilnamečiai, pateikti tėvams ar globėjams informaciją, leisiančią tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje.
1.1.7. Informuoti juos apie šalį, į kurią vykstama, įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų, pasienio kirtimo taisyklių ypatumus.
1.1.8. Turisto (-ų) pateiktus asmens duomenis naudoti tik kelionės dokumentų įforminimui.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus 
interneto svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje) kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskel-
biamos ar kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. Kai turistų grupę sudaro daugiau kaip 15 nepilnamečių iki 16 metų arba daugiau kaip 7 neįgalūs nepilnamečiai, užtikrinti, kad, be kelionės vadovo, šią turistų grupę 
papildomai lydėtų dar vienas pilnametis asmuo. 
1.2. Turistas (-ai) įsipareigoja:
1.2.1. Laiku sumokėti už kelionę: jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 3 savaitės, sumokėti 20 procentų dydžio avansą, o likusią sumą sumokėti 
ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios; jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 3 savaitės, sumokėti visą kelionės kainą (standartinės  
apmokėjimo sąlygos). Šio punkto sąlygos dėl kelionės apmokėjimo nėra taikomos, jeigu dėl kelionės finansavimo turistas yra sudaręs finansavimo (vartojimo kredito) 
sutartį. Turistui įsigyjant kelionę pagal Išankstinio pirkimo nuolaidų sąlygas, kelionę, pagal kurią išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios 
apmokėjimo sąlygos, atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių  apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyje;
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurody-
tas išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo 
gabenimo tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais 
vaikais, laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias 
Šengeno erdvei, tvarkos aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 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 nurody-
tas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo raštiško 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 sutin-
ka, kad nuostolių dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios Sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau, bet kuriuo atveju, atlygintinų tiesioginių 
nuostolių dydis negali viršyti sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo 
patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su tu-
ristu nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti 
už kelionę sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, 
alternatyvų kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių or-
ganizatorius turi grąžinti Turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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2.3. Kelionių organizatorius, atsisakęs sutarties, privalo organizuoti kelionę iš naujo arba grąžinti turistui pinigus už kelionę ir atlyginti turtinę žalą. 
Jokia žala turistui neatlyginama tais atvejais, kai sutarties atsisakoma dėl 1.1.2 punkto aplinkybių arba nenugalimos jėgos.
2.4. Kai nutraukus sutartį kelionių organizatoriui ir / ar kelionių pardavimo 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 peri-
mantis) 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 iki kelionės pradžios likus ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo 
išlaidos sudaro 28 EUR (96,68 LTL) asmeniui, jeigu šis perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) 
asmeniui perleidžiama iki kelionės pradžios likus mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 EUR (196,81 LTL) 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 trečiasis asmuo, nesusijęs su šia sutartimi;
5.1.3. sutartis netinkamai vykdoma dėl nenugalimos jėgos arba dėl įvykio, kurio kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojosi, 
atsižvelgiant į visą įmanomą jų apdairumą, nenumatė ir negalėjo numatyti.
5.2. Jeigu sutartis vykdoma ne pagal turisto protingus lūkesčius, kelionių organizatorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, privalo teikti turistui visokeriopą pagalbą 
ir paramą. Jeigu priežastis, dėl kurios sutartis nėra tinkamai vykdoma, susijusi su pačiu turistu, kelionių organizatorius turi teikti turistui tokią pagalbą ir paramą, kurios, 
remiantis protingumo kriterijumi, gali būti reikalaujama iš kelionių organizatoriaus pagal sutartį. Šiuo atveju kelionių organizatoriaus išlaidas, susijusias su tokios pagal-
bos ir paramos teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius 
naudojasi, tai visas išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3.  Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) 
tinkamas alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos 
skirtumą. Jeigu kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jos atsisakė, kelionių organi-
zatorius, be papildomo užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už 
nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar 
didelio neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. Kelionių organizatorius atsako už kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis, pateiktos informacijos teisingumą 
ir tikslumą, išskyrus bent vieną iš šių atvejų, kai:
5.6.1. turistui iki sutarties sudarymo buvo pranešta apie šios informacijos pasikeitimus, o kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje buvo aiškiai numatyta 
pakeitimų galimybė;
5.6.2. pakeitimai daromi po sutarties sudarymo abiejų šalių raštišku susitarimu. 
5.7. 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 
daugeliu atvejų 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. Nepat-
virtinus rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudary-
damas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų 
kelionės variantą iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti 
kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius 2.1.1 punkto nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas iš / į Lietuvą, būtina 
daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad 
jis, prieš pasirašydamas 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, informacija, leisianti 
tiesiogiai susisiekti su vaiku ar atsakingu asmeniu vaiko buvimo vietoje (jei į kelionę nepilnamečiai vyksta vieni), kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento 
telefonas ir kontaktiniai duomenys bei kita šiose sutarties sąlygose nurodyta informacija.
Taip pat informuotas apie kelionių organizatoriaus interneto svetainę www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios išvykstama). 
Sutarties nuostatos privalomos kelionių organizatoriui ir visiems turistams. Turistas patvirtina, kad nuodugniai susipažino su pateikta sutartimi ir suprato visas jos 
nuostatas bei informavo kitus turistus ( naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti 
visas sutarties sąlygas.

Sutarties priedai:  katalogas,  programa, kita kelionę aprašanti medžiaga. 

111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Užrašams

Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. informacija pateikta 
2015-05-01 dienai. išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.

112








