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Apie TEZ TOUR

Jūsų atostogų bankas

„TEZ TOUR LIETUVA“ – 
Ką KAlbA sKAičiAi 

Kurti atostogų prisiminimus „Tez Tour Lietuva“ pradėjo 
2004 metais. Tada su mumis keliavo 16 tūkst. turistų. 
Po dešimties metų jų buvo jau daugiau nei 70 tūkst., o 

2015-aisiais mūsų pastangas vertinančių keliautojų skaičius 
perkopė 85 tūkst. Tikime ir planuojame, kad 2016 metais 

aptarnausime daugiau nei 100 tūkst. turistų.

KOMfORTAS, KUR BEKELIAUTUM 
Mėgaukitės komfortiškomis atostogomis ir pasinerkite į 
įspūdžių paieškas, o Jūsų svajonių kelionės organizavimu 

pasirūpins „Tez Tour“ – profesionalų komanda, nuolat 
investuojanti į paslaugų kokybę ir ieškanti būtent Jūsų 

kelionei pritaikytų sprendimų.

Atostogų įspūdžiAi 
IŠLIEKA ILGAM 

Mėgaukitės atostogomis, fiksuokite akimirkas ir dalinkitės 
įspūdžiais, kurie išlieka ilgam: skrosdami bangas su 
delfinais Bulgarijoje ar tingiai vartydamiesi saulės 

bučiuojamuose Sardinijos ir Kipro paplūdimiuose, panirę į 
flamenko sūkurį Ispanijoje ar įveikę ekstremaliausias trasas 

Austrijos ir Italijos Alpėse. 

Drauge su „Tez Tour“ išvyskite aukso spindesį Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose, gėrėkitės spalvinga egzotika Tailande 
ir aplankykite neįtikėtinų kontrastų šalį Turkiją. Prisiliesti 

prie istorijos kviečiame į tūkstantmečių paslaptis saugantį 
Egiptą ar kultūros sostinę Graikiją. O šiemet įkvepiančių 

kelionių sąraše laukia nauja kryptis – picos gimtinė ir 
atradimų miestas Neapolis. Keliaukime kartu!
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NUo dURų iKi dURų 
„Tez Tour“ atstovai visada šalia – palinkėsime geros kelionės 

Vilniaus oro uoste, o nusileidus lėktuvui pasitiksime ir 
nuvešime į viešbutį. Keliautojų patogumui „Tez Tour“ turi 

atstovybę kiekvienoje šalyje, o klientų aptarnavimo skyrius 
veikia visą parą. 

pAslAptiNgos Atostogos EgiptE

Egiptas kviečia įminti senosios civilizacijos paslaptis: aplankyti 
kontrastais viliojančią sostinę, pasiekti Nilo žiotis, akimis 

aprėpti piramidžių didybę, pasivaikščioti piligrimų keliais ir 
turgaviečių labirintais, žavėtis ypatingomis gamtos spalvomis 

ir amžinai šildančia saule. Patirti, sugrįžti ir niekada 
neužmiršti.
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Vos 50 km nuo Libijos sienos, Vakarų Egipto 
smėlynuose, gyvybe pulsuoja Siva –oazė, kurioje 
žaliuojantys alyvmedžiai ir datulių palmės mena 
dar Aleksandro Makedoniečio laikus. Per ilgą savo 
gyvavimo istoriją ši globalizacijos nepaliesta vieta 
sugebėjo išsaugoti unikalumą: čia gyvena apie 20 
tūkst. berberų, kurių moterys kruopščiai slepiasi 
po čadromis, pagrindinis vietos gyventojų verslas 
tebėra žemdirbystė, o atvykusius iš dykumos 
traukia laukinės gamtos didybė.

Antrasis pagal dydį Egipto miestas šiandien saugo 
prisiminimus apie didingą praeitį. Kadaise čia stovėjo 
vienas iš septynių pasaulio stebuklų – Aleksandrijos 
švyturys. Du dešimtmečius statytas milžinas penkiolika 
amžių išstovėjo nedidukėje Faro saloje, rodydamas 
laivams kelią į Aleksandrijos uostą, kol švyturio neįveikė 
žemės drebėjimas.
Iki šiol Aleksandriją garsina ir karališkoji biblioteka – 
buvęs helenistinės civilizacijos mokslo bei išradimų 
centras. Manoma, kad klestėjimo laikotarpiu joje 
buvo sukaupta per 700 000 papiruso ritinių. O visai 
neseniai, 2002-aisiais, jos vietoje duris atvėrė Naujoji 
Aleksandrijos biblioteka, kurios tikslas – grąžinti 
senajam miestui jo buvusią šlovę.

ALEKSANDRIJA

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.

ABU SIMBELIS 

Pietų Egipte, visai netoli Sudano sienos, dangų 
remia uola, kurioje iškaltas Abu Simbelio šventyklų 
kompleksas, pastatytas svarbiausių Egipto miestų 
dievams: Tėbus globojančiam Amonui, Heliopolio 
dievui Ra ir Memfio Ptahui. Abu Simbelio istorija 
siekia XIII a. pr. Kr., o šiandien ypatingą įspūdį 
palieka Nilo pakrantėje stovinti Didžioji šventykla, 
kurios įėjimą saugo keturi milžiniški sostai su 
Ramzio II statulomis.

Sventyklos uoloje

SIVOS OAZĖ
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Nilas – svarbiausia Egipto arterija. Beveik visas šalies 
gyvenimas koncentruojasi šios derlingos upės deltoje, o 
palei krantus išsidėstę didieji miestai: šalies sostinė Kairas, 
piramidžių paslaptis sauganti Giza, „durimis į juodąją Afriką“ 
vadinamas Asuanas ir gyvasis muziejus Luksoras. Net laikas 
Egipte matuojamas Nilo potvyniais ir atoslūgiais.

5 NILAS

EGIPTO MUZIEJUS4
Kairo centre įsikūręs Egipto istorijos sergėtojas – bene 
vienintelis tokio lygio muziejus pasaulyje. Visų pirma, jis 
užburia eksponatų gausa: šiame muziejuje saugoma per 
100 000 Egipto meno ir kultūros liudininkų. Tarp jų – išlikę 
Tutanchamono kapavietės lobiai: faraono ginklai, pirštinės 
bei pomirtinė kaukė – nulieta iš gryno aukso ir sverianti 
beveik 11 kg.

Gizos miestas traukia lankytojus lyg magnetas. Atvykus į 
Gizą svečius pasitinka gulintis liūtas su žmogaus galva – 
milžiniška Sfinkso skulptūra. O už jo pečių plyti įspūdinga 
kapavietė – akivaizdus įrodymas, kad egiptiečiai tikėjo 
pomirtiniu gyvenimu. Horizonte labiausiai išsiskiria 
trys piramidės – Didžioji Cheopso ir ją iš abiejų pusių 
rėminančios Chefreno bei Mikerino. Trijulė, kuria žavisi 
visas pasaulis, tačiau, kaip šiuos geometrijos stebuklus 
galėjo sukurti žmogaus rankos, iki šiol niekas negali 
paaiškinti.

6 GIZOS NEKROPOLIS

Egipto kraštovaizdis stebina spalvomis. Kai kurios iš jų matomos 
plika akimi, kitas nejučia imi įsivaizduoti išgirdęs gamtos stebuklų 
pavadinimus. Vienas iš jų – Spalvotasis kanjonas. Šis Sinajaus 
kalnų tarpeklis traukia akį įmantriais spalvų deriniais, kurie kinta 
skirtingoje saulės šviesoje. Dar vienas netikėtas reginys spalvų 
karalystėje – centrinėje Egipto dalyje plytintys sniegynai, kurie 
neištirpsta net vasarą – Sahara el Beyda, arba Baltoji dykuma. O 
daugiausia spalvų laukia Raudonojoje jūroje – įspūdingos faunos ir 
floros koloritas tikrai neapsiriboja vien raudona.

7 NUSPALVINTI GAMTOS 

 yvybes arterija dykumoje

stebuklai

Tutanchamono palikimas

eometrijos didybe

Kraštovai iod
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Apie šalį

Egiptas
NEaTrasTas
Ir NuOsTabus!

Didingi senojo pasaulio paminklai nesiliauja 
stebinę jau kelis tūkstančius metų, dykumų 

karštis ir bekraščiai horizontai žavi tylia 
ramybe, rytietiški turgūs – šurmuliu, o 

garsiausi kurortai – vietoje nestovinčio 
gyvenimo ritmu… Nė vienas pasaulio 

kraštas neturi tiek magijos, paslapčių ir 
malonumų, kiek jų rasite Egipte.
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įdomu
Senovės Egipte dažytis akis buvo įprasta tiek moterims, 
tiek vyrams. Mat tuomet makiažas turėjo visai kitą 
funkciją – tikėta, kad iš vario ir švino pagaminti vokų 
šešėliai apsaugos akis nuo saulės kaitros.

     
 

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 + 2).
Geografija: didžioji dalis šalies 
teritorijos priklauso Šiaurės Afrikai, 
Pietvakarių Azijai priklauso Sinajaus 
pusiasalis.
Kada geriausia keliauti? 
Spalio–gegužės mėnesiais.

Apie Egiptą faktais

Turas tarp praeities ir modernumo
Spalvingasis Egiptas vilioja pasivaikščioti po kontrastų pasaulį. 
Gyvi istorijos liudininkai čia puikiai dera su šiuolaikinio pasaulio 
išradimais. Pažvelgti į praeitį kviečia senovę menančios mečetės, 
koptų bažnyčios ir autentiški arabiški turgūs, norinčių pažinti 
didingą civilizaciją laukia Nacionalinis Egipto muziejus, o sostinėje 
Kaire susitelkę dangoraižiai, greitkeliai, tarptautinio lygio viešbučiai 
ir restoranai kuria modernaus Egipto peizažą.

Senovės paslaptys
Senosios Egipto karalystės paslaptis saugo puošnios šventyklos, 
didingi rūmai, legendomis apipintas Sfinksas ir dykumos smėlyje 
stūksančios piramidės. Tačiau keistos, mistinės istorijos čia vyksta iki 
šiol. Daugiausia jų vis dar kelia Sfinkso skulptūra. Pasakojama, kad čia 
tebeegzistuoja slaptas kambarys, kadaise aptiktas po Sfinkso dešine 
letena, ir link Chefreno piramidės vedantis tunelis. Deja, išsiaiškinti, ar 
visa tai tiesa, dabar beveik neįmanoma, mat Egipto valdžia oficialiai 
draudžia atlikti geologinius ar seismologinius tyrimus aplink šią 
paslaptingą vietą.

      Keliaudami po Egiptą tikrai norėsite 
įamžinti įspūdžius nuotraukose. Tiesiog 
atminkite, kad šalyje draudžiama 
fotografuoti tiltus, uostus, oro uostus, 
karinius objektus bei musulmones 
moteris be jų sutikimo. O vietos 
gyventojai už bendrą nuotrauką gali 
tikėtis arbatpinigių!

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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tailando virtuvė

Pietūs 
Egipte

Pažintis su Egiptu prasideda virtuvėje. Čia visada kvepia prieskoniais, netyla draugiški vietinių pokalbiai, o 
saldumynai saldesni, nei galima įsivaizduoti. Atvykę į Egiptą, būtinai paklauskite: kas pietums? O atsakymą 

pasufleruosime: nepaprastai sotūs patiekalai, gatvėje ruošiamo maisto egzotika ir tikras ragavimo malonumas!

Egipto virtuvė
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SOTUS MENIU
•  Koshari – patiekalas, kuris pirmasis ateina į galvą, mąstant 
apie pietus Egipte. Ir nors be koshari neįsivaizduojama šalies 
virtuvė, receptas visai neįmantrus: jo skonį kuria makaronai, 
ryžiai ir lęšiai su karamelizuotais svogūnais bei pomidorų pasta.
•  Fiteer – sluoksniuotos tešlos pyragas, išvaizda primenantis 
picą. Smagiausia, kad įdarą galite pasirinkti patys, o 
negalintiems apsispręsti vietiniai rekomenduoja virtus kiaušinius 
su pomidorais arba kokosų drožles su razinomis. Dėmesio 
vertas ne tik skonis, bet ir gamybos procesas – vos paragavus 
šios gardžios picos neliks per keletą minučių, o stebėti, kaip 
minkoma tešla, galima valandų valandas.
•  Shawarma – karštoje lėkštėje puikuojasi kebabo „pusbrolis“: 
sumuštinis su ugnyje kepta vištiena ar aviena, gausiai 
pagardintas salotomis.

sENAsis EgiptiEčių VYNAs
Nors daugelis vyno istoriją sieja su graikų civilizacija, vynuogynai 
žaliavo dar senovės Egipte. Pirmieji vyndariai prisirpusias 
vynuoges trindavo kojomis, o išspaustas sultis pildavo į 
molinius indus, kur palikdavo fermentuotis. Tačiau naudotos 
ne vien vynuogės – vyną taip pat gamino iš datulių, granatų ir 
kitų vaisių, o labiausiai vertino baltą jį, kurio istorija siekia net 
Tutanchamono laikus. 

sAldU – pER ŠVElNiAi pAsAKYtA
Kai norisi ko nors saldaus, keliaukite į Egiptą. Šios šalies desertai 
saldumu pranoksta visus lūkesčius:
•  Baklava – plonytės tešlos pyragas, įdarytas riešutais ir dosniai 
aplietas medaus sirupu. 
•  Halawa – sezamų sėklų chalva, gausiai pagardinta cukrumi. 

įdomu
Populiariausias Egipto 
desertas – baklava – 
mėgstamas ir kitose 
šalyse: Turkijoje, 
Armėnijoje ir Graikijoje. 
Taigi jo receptu dalinasi 
net keturios nacionalinės 
virtuvės.

•  Falafeliai – šie trintų pupelių ar avinžirnių miltų kukuliai 
mėgstami daugelyje Rytų šalių, tačiau patys pirmieji buvo 
pagaminti Egipte. Kepami aliejuje, o skanaujami susukti į lavašą, 
su aštriu padažu arba Baba Ghanoush.
•  Baba Ghanoush – keptų baklažanų tyrė su tahini (sezamų 
sviestu), alyvuogių aliejumi, kuminu bei citrinos sultimis. 
Geriausia draugija pita vadinamai vietinei duonai.

Šiuolaikinė halawa gaminama su pistacijomis, šokolado gabaliukais 
ar lazdynų riešutais, o valgoma su pita – kaip daug kalorijų turintis 
sumuštinis.
•  Qara Asali – šlapios tekstūros pyragas, gaminamas iš moliūgo 
minkštimo, sviesto, miltų ir daug cukraus. Patiekiamas su riebia 
grietinėle arba pistacijomis.
•  Kunafeh – kreminis pyragas su traškia manų tešlos plutele, 
baltojo nabulsi sūrio įdaru ir, žinoma, medaus sirupu. 
•  Zainab – arabiškas skanėstas – karštuose riebaluose išvirti tešlos 
piršteliai su medumi, cukraus pudra ar saldžiu sirupu.
•  Mshabak – tirštame sirupe išmirkytos plikytos tešlos bandelės, 
Egipte skanaujamos Ramadano laikotarpiu.

      Pietūs Egipto restoranuose įprastai 
patiekiami tarp 13 ir 16 valandos, o 
vakarieniaujama nuo 20 valandos ir vėliau.

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Kairas
TŪKSTANČIO MINARETŲ MIESTAS

Ekskursijos

Kairas – didžiausias miestas Šiaurės Afrikoje ir šiuolaikinio Egipto sostinė, 
įsikūrusi visai šalia Nilo deltos. Čia kvapą gniaužia žmonių ir transporto 
chaosas, gyvenimas verda tarp istorinių paminklų, o žvelgiant į miesto 
panoramoje kyšančius minaretus, suskaičiuoti iki tūkstančio visai nesunku.



•  Ekskursijos pradžios taškas – Nacionalinis Egipto muziejus. 
Čia sukaupta viena įspūdingiausių pasaulyje senojo Egipto meno 
ekspozicijų ir saugomas garsusis faraono Tutanchamono lobynas.

Diena Egipto sostinėje

•  O po pietų vyksime prie piramidžių komplekso Gizoje, kur laukia 
Senosios faraonų karalystės laikus menančios milžinės: Cheopso, 
Chefreno ir Mikerino piramidės. 

Spalvingas chaosas
Lankydamiesi Kaire nepasididžiuokite užsukti ir į miesto turgų – 
Khan el Khalili, kuriame tvyro smagus rytietiškas šurmulys ir senųjų 
arabų laikų atmosfera. Ant prekystalių rasite beveik visko: nuo 
prieskonių ir sidabrinių papuošalų iki rankų darbo statulėlių ar pilvo 
šokio kostiumų, tad pasiderėję galite grįžti namo su tikru laimikiu.       Kelionės į Kairą 

metu galėsite įsigyti 
sertifikuotų suvenyrų, 
juvelyrinių dirbinių ir 
apsilankyti kvapiųjų 
aromatų centre.

įdomu
Egipto muziejuje saugoma tiek istorinių vertybių, kad 
norint jas visas apžiūrėti prireiktų daugiau nei 9 mėnesių – 
net jei prie vieno eksponato praleisite vos 1 minutę.

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Luksoras
RŪMAI BE SIENŲ

Luksoras – miestas, kuris iš labai arti leidžia pažvelgti į faraoniškojo 
laikotarpio palikimą. Pėsčiomis keliaudami nuo vieno objekto prie kito, 
tarsi mozaiką dėliosime senovės Egipto istoriją. 

Faraonų Egiptas – iš arti

Ekskursijos

Išvertus iš arabų kalbos Luksoro pavadinimas reiškia 
rūmus. Tiesa, šie „rūmai“ labiau primena muziejų, neturintį 
sienų: vienas gražiausių istorinių miestų saugo tikrą 
architektūrinių paminklų lobyną.

įdomu
Iki šių dienų išlikę dvylika faraonų laikus menančių 
paminklų. Net aštuoni iš jų saugomi Luksoro mieste.

•  Kelionę pradėsime anksti. Rytinės saulės spinduliuose Jus 
pasitiks senųjų laikų didybė – 18 metrų aukščio Memnono 
kolosai. Šios milžiniškos statulos kadaise puošė Amenchotepo III 
šventyklos vartus, o dabar saulei tekant „dainuoja“. Galbūt pavyks 
išgirsti šią paslaptingą melodiją?

•  Toliau leisimės į Karalių slėnį – Naujosios karalystės faraonų 
laidojimo vietą. Vakarinėje Nilo pakrantėje, tarp kalkakmenio uolų, 
galima aplankyti daugiau nei 60 požeminių kapaviečių, tarp jų ir 
garsųjį faraono Tutanchamono kapą (už papildomą mokestį).

       Luksoras – gyvas 
praeities liudininkas. Tad 
jei norite išvysti visus jo 
saugomus paminklus, 
pasiruoškite daug 
vaikščioti – ekskursijoje 
po istorinį miestą pravers 
patogi avalynė ir laisvesni 
drabužiai bei buteliukas 
geriamojo vandens.

•  Keliaujant tolyn į dykumą, kitoje Karalių slėnio pusėje, prieš akis 
iškils faraonės Hačepsutos šventykla. Tai pomirtinis pastatas, 
skirtas ilgiausiai – net 22 metus – Egiptą valdžiusiai karalienei. 

•  Po pietų viešbutyje pajudėsime link Karnako šventyklos. 
Tiksliau – viso šventyklų komplekso. Čia dangų remia aukšti 
obeliskai ir didingos statulos, pastatytos Egipto dievų ir faraonų 
garbei. O didžiausia iš jų skirta saulės dievui Amonui.

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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dendera ir Abydos
Vakarinėje Nilo pakrantėje senojo Egipto paslaptis saugo dvi įspūdingos 
šventyklos – laiko nepaliesta Dendera ir netipiška architektūra 
išsiskirianti Abydos. 

PraEITIEs LEGENDOs

įdomu Sunku patikėti, tačiau senųjų šventyklų sienose įamžinti modernaus pasaulio išradimai. Denderos 
bareljefuose pavaizduoti lempas primenantys objektai iki šiol glumina pasaulio egiptologus, o 
Abydos sienas puošia mistiniai hieroglifai, primenantys šiuolaikinę techniką: sraigtasparnius, 
tankus, povandeninius laivus ir lėktuvus.

Sustingusi laike – Dendera 
Denderos šventykla, pastatyta 380 m. pr. Kr. vaisingumo ir 
meilės deivei Hathor, puikiai išsaugojo savo didingą išvaizdą –
dabar tai viena geriausiai išsilaikiusių Egipto šventyklų. Iki pat 
XIX a. pabaigos ji buvo palaidota po smėliu, kur laikas tarsi 
sustojo: tad didingi sraigtiniai laiptai ir šiandien pakankamai 
tvirti, kad galėtumėte užlipti ant šventyklos stogo – į nedidukę 
koplytėlę, juosiamą deivės atvaizdu išpuoštų kolonų.
Kadaise egiptiečiai tikėjo Denderą turint gydomųjų galių – 
ligoniai iš tolimųjų kraštų atvykdavo čia ilsėtis ir bendrauti su 
dievais. O visai neseniai japonų mokslininkai nustatė ypatingą 
šios vietos energetiką – ji yra viena iš trijų stipriausių pasaulyje. 

Mįslingoji Ozirio šventovė
Abydos – miestas, kuriame buvo palaidotas pirmasis 
Egipto faraonas. Nuo Viduriniosios dinastijos laikų čia 
stūkso įspūdingas šventyklų kompleksas — dievo Ozirio, 
mirusiųjų pasaulio valdovo, garbinimo vieta. Dairantis 
stebina puikiai išsilaikiusios šventyklos freskos, laikomos 
vienu gražiausių Egipto monumentaliosios tapybos 
pavyzdžių ir keliančios daugybę klausimų šios civilizacijos 
mįsles tyrinėjantiems mokslininkams.
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Ekskursijos

Mozės kalnas

Egipte yra vieta, į kurią kone kasdien traukia tūkstančiai 
piligrimų. Jų kelionės tikslas – Sinajaus pusiasalio pietuose 
stūksantis šventasis kalnas. Tiksliau – 2285 metrų aukštyje 
esanti jo viršūnė, kurioje, kaip pasakoja Biblija, Mozei apsireiškė 
Dievas ir įteikė akmens plokštes su 10 įsakymų.

Tikima, kad pasiekusiems Mozės kalno viršūnę iki aušros bus 
atleistos visos nuodėmės. O pakilti į ją galima dviem keliais: 
•  vienas iš jų „nutiestas“ visai neseniai, XIX amžiuje – pasirinkę 
šį kupranugarių pramintą taką, kelionėje užtruksite apie 2,5 
valandos ir labai tikėtina, kad pakeliui sutiksite bent vieną 
ilgakojį „dykumų laivą“; 
•  antrasis kelias trumpesnis, tačiau pareikalaus ne ką mažiau 
ištvermės – teks įveikti 3750 „atgailos laiptelių“, kuriuos uolose 
iškalė vienuoliai.

piligrimų keliais 
RELIGINIS ŽYGIS PO EGIPTĄ

įdomu
Šis kalnas turi daugybę vardų: Biblijoje jis vadinamas Horebo 
ir Dievo, geografijoje – Sinajaus, o legendose – Mozės kalnu.
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Egiptas – viena pirmųjų šalių, priėmusių krikščionybę, 
tačiau pirmųjų naujos religijos skleidėjų palikimas tebėra 
gyvas. Tarp uolų vis dar stūkso laiko nepaliesti vienuolynai, 
iš lūpų į lūpas sklando biblinės legendos, o krikščionybės 
pėdsakai veda link Sinajaus kalnų…



Šv. Antano ir
Šv. pauliaus vienuolynai
Visų vienuolių tėvu laikomas šv. Antanas įkūrė pirmąją krikščionių 
bendruomenę Egipte. O jo vardu pavadintas vienuolynas, 
kurio sienas saugo žaliuojantys alyvmedžiai ir datulių palmės 
– seniausias ne tik Egipte, bet ir visame pasaulyje.
Už 25 kilometrų laukia dar viena koptų (Egipto krikščionių) 
šventovė – šv. Pauliaus vienuolynas, siejamas su pirmojo 
vienuolio atsiskyrėlio vardu. Tiesa, vienintelis būdas jį aplankyti –
vykti vingiuotu dykumos keliu, tad vienuolynus skiriantis 
atstumas atrodys trigubai ilgesnis.

Šv. Kotrynos vienuolynas
Mozės kalno papėdėje, 1570 metrų aukštyje, nykų 
Sinajaus smėlynų peizažą papildo VI amžiuje įkurtas 
Šv. Kotrynos vienuolynas – vienas pirmųjų Egipte ir 
seniausias ortodoksų vienuolynas pasaulyje, kuris vis dar 
veikia.
Anot legendos, vienuolyno istorija prasidėjo tada, kai 
Dievas apsireiškė Mozei „degančio krūmo“ pavidalu. Po 
kurio laiko krūmą apgaubė koplyčios sienos, o dar vėliau – 
vienuolyno teritoriją juosianti tvirtovė. 
Šv. Kotrynos vardą ši šventovė pasiskolino iš šventosios 
kankinės, gyvenusios Aleksandrijoje ir nubaustos už savo 
tikėjimą. Pasakojama, kad Šv. Kotrynos kūną angelai 
atnešė į Sinajaus kalną, o ten jį rado vienuoliai. Šventosios 
kankinės galva ir ranka iki šiol saugomos vienuolyno 
pastate, dviejose auksinėse skryniose.

 Šv. Kotrynos vienuolynas 

       Šv. Kotrynos 
vienuolyne galėsite 
pasigrožėti sienas 
puošiančiomis 
freskomis ir senųjų 
ikonų kolekcija, o taip 
pat – sudalyvauti 
pamaldose bei 
atminimui gauti žiedą. 

 Šv. Pauliaus vienuolynas 

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Vos kirtę Izraelio sieną išvysite Masadą – karaliaus Erodo Didžiojo 
pastatytą senovinę tvirtovę. Taip pat Kumrano olas, saugančias 
II a. pr. Kr. ir dar seniau parašytus bibliotekos rankraščius, bei Jordano 
slėnį ir Jericho miestą, skaičiuojantį jau 10 000 metų istoriją.

•  Alyvų kalnas – maždaug 100 metrų aukščio kalva, atverianti 
vartus į nuostabią Jeruzalės panoramą: senojo miesto kontūrą, 
Judėjos kalnus ir Negyvosios jūros vandenis.

•  Getsemanės sodai – pasak evangelijos, būtent šioje alyvmedžiais 
apaugusioje vietoje buvo suimtas Jėzus Kristus. 

• Raudų siena – dvasinis žydų tautos simbolis, atstatytas iš 
Antrosios šventyklos likučių. Pasaulio tikintieji atvyksta čia palikti 
savo laiškų Dievui. Rašteliai su tikinčiųjų prašymais du kartus per 
metus išimami ir užkasami Alyvų kalne.

• Kryžiaus kelias (Via Dolorosa) – „skausmingoji gatvė“, kuria prie 
nukryžiavimo vietos ėjo Jėzus Kristus.

• Jėzaus Kristaus kapo šventovė – svarbiausia krikščioniškojo 
pasaulio vieta, kur Jėzus Kristus buvo nukryžiuotas, palaidotas ir 
prisikėlė.

• Betliejus – miestas Jeruzalės kaimynystėje, kur, pasak 
evangelijos, gimė Jėzus Kristus. Čia stovi viena seniausių pasaulio 
bažnyčių – Kristaus gimimo bazilika. 

Ekskursijos
už Egipto ribų

Pabuvoti Pažadėtojoje žemėje ir prisiliesti prie 
jos šventųjų vietų svajoja kiekvienas piligrimas. 
Todėl poilsiaujantiems Egipte siūlome bent 
vieną dieną praleisti Jeruzalės mieste. 

Jeruzalė
PAŽADĖTOSIOS ŽEMĖS BEIEŠKANT

pakeliui į Jeruzalę Šventojo miesto paminklai

       Po ekskursijos 
į šventąsias vietas 
keliausime link 
Negyvosios jūros, 
kur galėsite pailsėti 
ir išsimaudyti, 
tad nepamirškite 
maudymosi aprangos ir 
rankšluosčių.Irma Baublytė 

Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

16



Kas gi ta 900 metrų aukštyje virš jūros lygio įsikūrusi Petra – tarp 
kalnų įstrigęs miestas, o gal gigantiškas rausvose olose iškaltas 
akropolis? Mokslininkai ginčijasi iki šiol. Tačiau šalia miglotų žinių 
apie save Petra saugo dar vieną paslaptį: nabatėjų genties likimą. 

Stebuklingų vietų paieškos 
nuves į Jordaniją, kur tarp Akabo 
įlankos ir Negyvosios jūros 
saulės spinduliuose maudosi 
tarpukalnėmis išraižytas slėnis. 

petra
GROŽIS, IŠKALTAS UOLOSE

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

įdomu
Petra – vienas iš pasaulio stebuklų, įtrauktų į UNESCO 
saugomų objektų sąrašą. Ji patenka ir į lankomiausių 
pasaulio vietų dešimtuką. 

Kas ši dykumų legenda? 

Nabatėjų genties namai 

Ekskursijos planas

Kadaise Petra buvo Nabatėjos karalystės sostinė. II a. pr. Kr. ją įkūrė 
senovės arabai, vadinami nabatėjais ir gyvenę čia iki pat 106 metų. 
Jie turėjo savitą kultūrą ir netgi buvo sukūrę rašto sistemą. Nabatėjų 
rašmenys ilgainiui išsivystė į arabų raštą, šiuo metu naudojamą 
visame musulmonų pasaulyje.

Iki miesto prieigų atplauksite keltu, o kelionės tikslą pasieksite ant 
arklių – jojant per vaizdingą slėnį, pro akis slys kanjonai, uolos ir 
tarpekliai, o galiausiai horizonte išnirs mistiška ir siurrealistinė 
vieta – „raudonąja dykumos rože“ vadinama Petra. Uolose išraižytas 
miestas nustebins didingais rūmais, šventyklomis ir daugybe 
laiptuotų takų, vedančių į senąjį nabatėjų teatrą ir vienuolyną.
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Užmesti meškerę ir ištraukti svajonių 
laimikį, panirti į gelmes ir stebėtis 
faunos ir floros įvairove, atrasti jūros 
salas ir patirti didžiausią gyvenimo 
nuotykį – kviečiame į ekskursijas 
Raudonojoje jūroje!

Ekskursijos

diena jūroje 
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„Jūros brizas“
Pripažinkite: palydėti saulę jūroje tenka ne kiekvieną dieną. Tačiau 
romantiškas pasiplaukiojimas jachta žada ne vien tai. Ekskursijos 
metu sustosime tris kartus: 
• paviršiniam nardymui – argi ne smalsu patyrinėti, kas dedasi po 
bangomis?
• žvejybai – gal būtent Raudonojoje jūroje užkibs Jūsų didžiausia 
žuvis!
• poilsiui vienoje iš Raudonosios jūros salų – bus smagu basomis 
pavaikščioti po smėlį ar tingiai pasilepinti saulės atokaitoje.
Jachtoje galėsite vaišintis pietumis ir nealkoholiniais gėrimais. O 
grįždami atgalios – grožėtis saulėlydžiu.

Tirano sala
Greitas kateris, jūros purslai ir horizonte boluojantys krantai. 
Mūsų kelionės tikslas – Tirano sala – vienas gražiausių kampelių 
povandeniniam nardymui. Salos paplūdimiai grožiu nė kiek 
nenusileidžia vandenyje šurmuliuojančiai gyvybei, o 1800 metrų 
gylis leidžia tikėtis egzotiškos draugijos: rajų, delfinų ir barakudų.

Žvejybos mėgėjams
Jiems Egipte – tikras rojus. Neįtikėtini Raudonosios jūros gyviai 
bei žuvys gali tapti egzotiškiausiu laimikiu Jūsų žvejo karjeroje. 
Laivu išplaukę į atvirą jūrą, visų pirma galėsite susipažinti su 
povandeniniu pasauliu – panardyti tarp koralinių rifų ir juose 
knibždančios gyvybės. Atvykus į žvejybos vietą beliks palinkėti 
sėkmės! Su meškere rankose praleisite 3–4 val. O jei svajodami 
apie gyvenimo laimikį išalksite, laive Jūsų laukia pietūs.

Ras Mohammed 
nacionalinis parkas
Spalvingas kontrastas netoliese plytinčiai dykumai – į UNESCO 
saugomų objektų sąrašą įtrauktas Ras Mohammed nacionalinis 
parkas. Draustinio teritorijoje – Raudonosios jūros povandeninis 
pasaulis, nuostabūs dykumos kraštovaizdžiai ir laukinės gamtos 
paplūdimiai. Ras Mohammed koraliniai rifai tęsiasi net iki 800 m 
gylio, o įlankos vandenys stebina floros ir faunos įvairove: nardant 
čia galima išvysti daugiau nei 220 koralų rūšių, tūkstančius žuvų, 
šimtus moliuskų ir dešimtis jūros žvaigždžių, o sugrįžus į krantą – 
žaliuosius jūrinius vėžlius ir vikruolius krabus. 

NEBIJANTIEMS SUŠLAPTI
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Abu Galum draustinis
Sinajaus pietuose, tarp Dahabo ir Nuveibos, plyti 400 kvadratinių 
kilometrų saugoma teritorija. Tai Abu Galum draustinis – gyvasis 
jūros muziejus, kurio portretą kuria pašonėje rymantys kalnai, 
tyro vandens šaltinėliai, smėlio kopos ir daugau nei 160 jūros 
augalų rūšių. 45 iš jų – unikalios, sutinkamos tik šiame regione.
Ekskursijos metu laukia ne tik nuostabūs vaizdai – su specialia 
įranga galėsite panirti į jūros gelmes, pasivažinėti po dykumą 
džipais ar neskubėdami keliauti pakrante ant kupranugario pečių. 
O po nuotykių lauks pietūs ant jūros kranto.
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Šarm El Šeichas
KELIAUTOJų FAVORITAS

Regionas /
kurortas

Dinamiškas, modernus ir nuolat 
besivystantis Šarm El Šeichas – 
vienas populiariausių Egipto kurortų. 
Ar gali būti kitaip – juk čia viskas – 
nuo viešbučio kambarių iki nuostabių 
paplūdimių – paruošta tobuloms 
atostogoms. 
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ŠARM EL 
ŠEICHAS
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ŠARM EL ŠEICHO 
regiono kurortai:

ŠARM EL ŠEICHAS

DAHABAS 

TABA

Laukiami visi
Šarm El Šeichas populiarumu džiaugiasi tikrai 
pelnytai. Patogus šeimoms, draugiškas nuotykių 
ir aktyvaus poilsio mėgėjams, ypač vertinamas dėl 
aukšto aptarnavimo bei paslaugų lygio. Čia įsikūrę 
daugybė prabangių viešbučių, restoranų, kavinių ir 
tviskančių prekybos centrų – viskas tam, kad nieko 
netrūktų net ir patiems reikliausiems.

Raudonosios jūros grožybės
Matomos ne tik Šarm El Šeichą ypač pamėgusiems 
paviršinio nardymo entuziastams. Įspūdingas koralinis 
rifas driekiasi palei visą pakrantę, todėl nuostabiais 
vaizdais galėsite mėgautis net ir neišėję iš viešbučio. 
Norintiems dar daugiau įspūdžių, rekomenduojame 
nuvykti į netoliese esantį povandeninį parką Ras 
Mohammed.

Patogus išvykoms
Šarm El Šeichas – idealus pasirinkimas 
planuojantiems pažintines ekskursijas.
 Iš čia patogu nuvykti į:
> šalies sostinę Kairą
> draustinius Ras Mohammed ir Abu Galum
> Jeruzalę
> Spalvotąjį kanjoną
> Petrą
> Luksorą (lėktuvu)
> Mozės kalną ir Šv. Kotrynos vienuolyną
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5BARCELO TIRAN SHARM  

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ DCL internetas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ restoranas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje (vestibiulyje)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ 3 atviri baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ amfiteatras
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
Nabkos kurorte, apie 25 km iki Naama Bay įlankos, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Atnaujintas 2014 metais. 
Viešbutyje yra 345 numeriai: Superior Garden View Room tipo 
numeriai (vaizdas į sodą, dušo kabina, balkonas arba terasa, 
maks. 2+1 / 3 asm., 47 kv. m), Superior Sea Side Room tipo 
numeriai (vaizdas į jūros pusę, dušo kabina, balkonas arba 
terasa, maks. 2+1 / 3 asm., 47 kv. m), Superior Sea View Room 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, dušo kabina, balkonas arba 
terasa, 47 kv. m), Superior Front Sea View Room tipo numeriai 
(tiesioginis vaizdas į jūrą, dušo kabina, balkonas arba terasa, 
maks. 2+1/3 asm., 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, dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 4 asm., 
47 kv. m). Taip pat yra Superior Room Swim-Up Room (su 
nuosavu baseinu) ir Junior Suite Sea View tipų numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (smėlis, koralai), 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

Vaikams:
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikų klubas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ nešildomas baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)
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RIXOS SEAGATE SHARM

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – parketas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras* (užpildytas, tik 
Junior Suite)

 ♦ seifas yra
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ chalatas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ šlepetės
 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ nemokamas autobusas iki 
miesto centro

 ♦ 6 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ 6 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ uždaras baseinas (nešildomas)
 ♦ konferencijų salė* (iki 300 asm.)
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 9 restoranai

Pramogos ir sportas:
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ petankė
 ♦ teniso kortas
 ♦ nardymo centras*
 ♦ smiginis
 ♦ turkiška pirtis
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ biliardas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ gyva muzika 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
18 km iki Naama Bay, Nabq Bay rajone, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2015 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 2-jų aukštų pastatas bei 3-ų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 800 numerių: Superior Room tipo 
numeriai (vaizdas į sodą, maks. 2 asm., dušas, balkonas 
arba terasa, 32 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas 
į sodą, maks. 2+1 asm., miegamasis su svetainės zona, 
dušas, balkonas arba terasa, 36–40 kv. m), Premium 
Room tipo numeriai (vaizdas į jūros pusę, maks. 2+1 asm., 
miegamasis su svetainės zona, dušas, balkonas arba 
terasa, 36–40 kv. m), Family Room tipo numeriai (vaizdas 
į sodą, maks. 3+1 asm. + kūdikis, 2 miegamieji, atskirti 
durimis, dušas, balkonas arba terasa, 40–58 kv. m),
Junior Suite tipo numeriai (vaizdas į sodą, maks. 2+2 asm., 
miegamasis su svetainės zona, dušas, balkonas arba 
terasa, 53–58 kv. m). Viešbutyje taip pat yra numerių 
nerūkantiems, numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, ir 
Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.rixos.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ diskoteka
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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RIXOS SHARM 
EL SHEIKH RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija (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 a la carte 
restoranai)

 ♦ 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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 22 km iki Naama Bay įlankos, Nabq Bay 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 (su 
vaizdu į sodą, vonia, balkonas arba terasa, maks. 2+1 arba 3 
asm., 37 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
vonia ir dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+2 arba 
3+1 asm., 50 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
miegamasis be durų, svetainė, vonia ir dušo kabina, balkonas 
arba terasa, maks. 2+1 arba 3 asm., 74 kv. m). Taip pat yra 
Family Room ir Junior Suite With Plunge Pool tipo numerių, 
numerių nerūkantiems ir žmonėms su negalia (Family Room). 
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (147 m), rekomen-
duojama 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

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

 ♦ vaikų kampelis „Zodiac” 
restorane

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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MOVENPICK 
SHARM NAAMA BAY

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ chalatas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras* (užpildytas)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ aptarnavimas numeriuose visą 
parą

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ centrinis oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 a la carte restoranai*
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ restoranas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ konferencijų salė* (nuo 70 iki 
180 asm.)

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ jodinėjimas žirgais* (yra 
nuosava arklidė)

 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ futbolo aikštė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ biliardas* (2 stalai)
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo centras* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Šarl El Šeicho oro 
uosto, apie 2 km iki Naama Bay, pirmoje viešbučių linijoje, 
apie 200 m iki jūros.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
vieno aukšto pastatas (tik registratūra) ir 5-ių aukštų 
pastatai, kuriuose yra 302 numeriai ir 4 nuosavos vilos: 
Classic Partial Sea View tipo numeriai (su šoniniu vaizdu į 
jūrą, balkonas, dušo kabina, maks. 3+1 asm., 24 kv. m), 
Classic Sea & Pool View tipo numeriai (su vaizdu į jūrą ir 
baseiną, balkonas, dušo kabina, maks. 2+1 asm., 
24 kv. m), Deluxe Panoramic View tipo numeriai 
(panoraminis vaizdas į jūrą, balkonas, dušo kabina, 
maks. 2+1 asm., 24 kv. m). Taip pat yra Connected tipo 
numerių, numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, 
ir numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis / smėlio, yra 
pontonas (30 m), rekomenduojama speciali avalynė, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, paplūdimio 
rankšluosčių nėra (prie pagrindinio baseino). 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.moevenpick-hotels.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ pramoginiai renginiai vaikams
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota5

25Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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NUBIAN ISLAND

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 restoranai (švediškas stalas)
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.)
 ♦ kirpykla
 ♦ belaidis internetas 

Numeriuose:
 ♦ televizorius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ dušas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas 
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 restoranai (1 picerija)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*Vaikams:

 ♦ 3 vandens kalneliai (šildomi žiemos sezono metu)
 ♦ 2 skyriai vaikams pagrindiniame baseine 
 ♦ diskoteka, pramoginiai renginiai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ žaidimų aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis 
 ♦ mini futbolas (žolė)
 ♦ teniso kortas (apšvietimas*)
 ♦ sauna*, pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 
metų)

 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ sūkurinė vonia* (nuo 16 metų)
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ aerobika 
 ♦ vandens polo  

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
25 km iki Naama Bay įlankos, apie 30 km iki senamiesčio, ant 
jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas bei 3-jų aukštų pastatų ir 1-o aukšto 
vasarnamių kompleksas, kuriuose yra 291 numeris: 96 
Standard Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), Family Room tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
maks. 3+1 asm., 50 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu 
į baseiną, maks. 3+1 asm., 55 kv. m), taip pat viešbutyje yra 
Royal Suite tipo bei Connected tipo numerių (Standard Room tipo 
numeriai pagrindiniame pastate).
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.nubian-village.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ bidė
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ vonia

NUBIAN VILLAGE

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 20 km iki Naama Bay įlankos, apie 25 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 1-o aukšto vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 229 numeriai: 156 Standard 
Room tipo (maks. 3+1 asm., 30 kv. m), Family Room tipo 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., 37 kv. m), Executive Suite tipo 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., 56 kv. m), Presidential Suite tipo 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., 52 kv. m), Royal Suite tipo 
(maks. 2+2 / 3+1 asm., 104 kv. m). 
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 – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.nubian-island.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine (šildomas žiemos sezono metu)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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NOVOTEL PALM

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ konferencijų salė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 barai
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas* (visą parą)
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose visą parą
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ centrinis oro kondicionierius (tik vėsinimas)
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas 
 ♦ Dial-Up internetas*
 ♦ balkonas (ne visur)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ smiginis
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ mini futbolas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens aerobika
 ♦ sauna*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Šarm El Šeicho 
oro uosto, apie 7 km iki Naama Bay, Naama Bay 
įlankoje, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, kiekvienais 
metais iš dalies atnaujinamas. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 197 numeriai: Standard Room 
tipo numeriai (su miesto vaizdu, maks. 3+1 asm., 
30 kv. m), Sea / Pool View Room tipo numeriai (su vaizdu 
į baseiną, maks. 3 +1 asm., 30 kv. m). Taip pat yra 
Presidential Suite, Junior Suite ir Connected tipų numeriai 
bei numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.novotel.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas (visą parą, 
NOVOTEL BEACH)

 ♦ 3 baseinai
 ♦ belaidis internetas 
 ♦ restoranas
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės (NOVOTEL BEACH)
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ pirtis* 
 ♦ SPA centras* 
 ♦ vandens polo
 ♦ gyva muzika 
 ♦ aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ nardymo centras* 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
 ♦ turkiška pirtis* 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ masažas* 
 ♦ smiginis 
 ♦ treniruoklių salė 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 1 km iki Naama Bay, apie 7 km iki senamiesčio, 
antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais sudarytas iš 
pagrindinio pastato ir dviaukščių pastatų, kuriuose yra 
185 numeriai: 65 Standard Room tipo numeriai (sodo 
vaizdas, dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 3+1 
asm., 40 kv. m), Sea & Pool View Room tipo numeriai (su 
šoniniu vaizdu į jūrą arba baseinu, dušo kabina, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Family Room 
tipo numeriai (vieno kambario numeris, su vaizdu į sodą, 
miegamasis su durimis, dviejų aukštų vaikų lova, dušo 
kabina, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 45 kv. m). 
Taip pat yra Family Room, Pool View tipų numerių.
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ
www.novotel.com

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ internetas*
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (paplūdimyje)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 baseinai
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono metu)
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka

NOVOTEL BEACH

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.5
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27Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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CLEOPATRA LUXURY 
RESORT SHARM

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras (vienam žmogui 
skiriams 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 a la carte 
restoranai)

 ♦ parduotuvės

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

 ♦ biliardas* („Pili Pili” baras)
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas 
 ♦ masažas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 18 km iki Naama Bay įlankos, apie 24 km iki senamiesčio, 
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 (su vaizdu į sodą, dušo kabina, maks. 3+1 asm., 38 kv. m), 
Superior Sea View (su vaizdu į jūrą, dušo kabina, maks. 3+1 asm., 
38 kv. m), Superior Pool View (su vaizdu į baseiną, dušo kabina, 
maks. 3+1 asm., 38 kv. m), Deluxe Garden View (su vaizdu į sodą, 
dušo kabina, maks. 3+1 asm., 48 kv. m), Deluxe Pool View (su 
vaizdu į baseiną, dušo kabina, maks. 3+1 as., 48 kv. m), Deluxe 
Sea View (su vaizdu į jūrą, dušo kabina, 3+1 asm., 48 kv. m), 
Junior Suite (su vaizdu į baseiną, miegamasis be durų, svetainė, 
dušo kabina, maks. 3+1 asm., 85 kv. m), Executive Suite (su 
vaizdu į baseiną, miegamasis su durimis, svetainė, dušo kabina, 
maks. 3+1 asm., 100 kv. m), Family Suite (su vaizdu į baseiną, 
2 miegamieji su durimis, svetainė, virtuvė, dušo kabina, maks. 
4+2 asm., 146 kv. m) tipų numeriai. Taip pat yra Connected tipo 
numerių ir numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: koralinis, yra pontonas (120 m), rekomen-
duojama 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

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

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota5RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH 

GOLDEN VIEW BEACH RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ seifas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ LAN internetas* (su savo 
kompiuteriu)

 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ bankomatas
 ♦ 4 restoranai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ SPA centras
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 220 
asm.)

 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų*

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 barai

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė*
 ♦ petankė 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ smiginis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ sauna*
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 10 km iki Naama Bay įlankos, apie 3 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamiai, kuriuose 
yra 384 numeriai: Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas į 
sodą, maks. 3+1 asm., 36 kv. m), Deluxe Pool View Room 
tipo numeriai  (vaizdas į baseiną, maks. 3+1 asm., 36 kv. 
m), Premium Sea View Room tipo numeriai (vaizdas į jūrą, 
maks. 3+1 asm., 36 kv. m), Premium Sea Front View Room 
tipo numeriai (tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 
36 kv. m), Premium Suite tipo numeriai (vaizdas į sodą, 
maks. 3+1 asm., miegamasis (su durimis), svetainė, 
90 kv. m), Premium Suite Sea View tipo numeriai (vaizdas 
į jūrą, maks. 3+1 asm., miegamasis, svetainė, 90 kv. m). 
Numeryje telpa tik viena papildoma lova.
Viešbutyje yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, 
numerių nerūkantiems ir Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas 
(65 m), rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
 www.renaissancesharmelsheikh.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

29Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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GRAND ROTANA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ chalatas
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ seifas 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ šlepetės
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras* (užpildytas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ liftas
 ♦ 5 konferencijų salės* (iki 300 
asm.)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ vandens kalnelis (nuo 09:00 iki 
17:00)

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

 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ bankomatas
 ♦ sūkurinė vonia (atvirame ore, 
šildoma žiemos sezono metu, 
nuo 16 metų)

 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 restoranai 
 ♦ interneto kavinė (verslo centras)
 ♦ parduotuvės
 ♦ belaidis internetas (vestibiulyje ir 
prie baseino)

 ♦ nemokamas autobusas iki 
miesto centro (Naama Bay)

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)
 ♦ biliardas 
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ smiginis
 ♦ SPA centras*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ gyva muzika (šou programos, 
amfiteatras-opera, kinas)

 ♦ vakariniai renginiai
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso kortas (kieta danga)
 ♦ masažas*
 ♦ vandens polo
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 8 km 
iki Naama Bay įlankos, apie 15 km iki senamiesčio, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas ir 2-jų, 4-ių, 
6-ių aukštų pastatų kompleksas, 9 vilos. Viešbutyje yra 526 
numeriai: Classic Room (sodo vaizdas, maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 
Deluxe Room (dalinis vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 
Grand Deluxe (vaizdas į baseiną ir jūrą, maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 
Premium Room (tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 28 kv. 
m), Club Rotana Room (tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 
28 kv. m), Club Rotana Suite (miegamasis svetainė, 2 vonios 
kambariai, tiesioginis vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 70 kv. m), 
Club Rotana Premium Suite (maks. 2 asm., tiesioginis vaizdas į 
jūrą, miegamasis, svetainė, 2 vonios kambariai), Club Rotana 
Grand Suite (maks. 2 asm., su vaizdu į jūrą ir baseiną, miegamasis, 
svetainė, sūkurinė vonia), Villas (maks. nuo 4+4 iki 10+10 asm., 
su vaizdu į jūrą, nuo 2 iki 5 miegamųjų, svetainė, vonios kambarys 
kiekviename miegamajame, balkonas ir terasa) tipų numeriai. 
Viešbutyje yra numerių nerūkantiems, numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia, bei Connected tipo numerių. 
PAPLŪDIMYS: koralinis (450 metrų ilgio, turtingas koralų rifas), 
yra pontonas (12–15 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

Vaikams:
 ♦ pramoginiai renginiai
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ diskoteka (nuo 20:00 iki 21:00)
 ♦ auklė* (visą parą)
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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HILTON SHARM DREAMS RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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 televizija (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 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 10 km iki senamiesčio, Naama Bay 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 Standard Room tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, vonia, balkonas arba terasa, 
maks. 2+2 asm., 32 kv. m), Pool View Room 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, 
dušo kabina, terasa, maks. 2+2 asm., 64 kv. m), Studio 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą, dvi vienvietės lovos, vonia 
arba dušo kabina, balkonas arba terasa, 2 asm., 30 kv. m), 
Apartment One Bedroom tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 
miegamasis su durimis, svetainė, amerikietiška virtuvė, 
dušo virtuvė, balkonas arba terasa, maks. 4 asm.).
Viešbutyje taip pat yra Connected tipo numerių. Yra 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia ir nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra pontonas, baras*, paplūdimio 
rankšluosčiai skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hilton.com

Vaikams:
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5
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Viskas 
įskaičiuota5DOMINA CORAL 

BAY ELISIR HOTEL

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ balkonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ Wi-Fi 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ interneto kavinė
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ 7 konferencijų salės* (iki 
1000 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ restoranas („El Wadi”)
 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 5 km iki Naama Bay, apie 10 km iki senojo 
miesto, Coral Bay rajone, pirmoje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Priklauso 
DOMINA CORAL BAY HOTEL, RESORT, SPA & CASINO 
viešbučių tinklui. Iš viso yra 91 Elis ir tipo numeris (su 
vaizdu į baseiną, balkonas, vonia arba dušo kabina, 
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

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

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota5DOMINA CORAL BAY HAREM

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija (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 (registratūroje)
 ♦ 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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 5 km iki Naama Bay, apie 10 km iki Senojo miesto, Coral 
Bay rajone, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2006 metais, priklauso DOMINA 
CORAL BAY HOTEL, RESORT, SPA & CASINO viešbučių tinklui. 
Viešutį sudaro 2 dviejų aukštų pastatai, kuriuose yra 208 
numeriai: Deluxe Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, vonia 
arba dušas, balkonas, maks. 2+2 asm., 45 kv. m), Duplex tipo 
numeriai (su vaizdu į sodą, balkonas, dviejų aukštų numeris: 
pirmame aukšte – svetainė ir dušo kabina, antrame aukšte – 
miegamasis (be durų, balkonas su vaizdu į svetainę, sūkurinė 
vonia, maks. 2+2 asm., 65 kv. m). Visuose numeriuose yra 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 

Vaikams:
 ♦ 3 baseinai (šildomas žiemos 
sezono metu)

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

* Už papildomą mokestį.
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REHANA ROYAL BEACH & SPA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ seifas 
 ♦ 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 televizija

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 (iki aušros)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
18 km iki Naama Bay įlankos, apie 25 km iki senamiesčio, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
pagrindinis pastatas (tik registratūra) ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 595 numeriai: 416 Standard Room 
tipo numerių (vienas kambarys, su vaizdu į sodą, dušo kabina, 
balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 32 kv. m), Superior Pool 
View Room tipo numeriai (vienas kambarys, su vaizdu į baseiną, 
dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm, 35 kv. m), 
Executive Sea Front Room tipo numeriai (vienas kambarys, su 
vaizdu į jūrą, dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), Family Pool / Garden View tipo numeriai (su 
vaizdu į sodą, svetainė, miegamasis, balkonas arba terasa, 45 
kv. m), Royal Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, svetainė, 
miegamasis su durimis, sūkurinė vonia numeryje, dušo kabina, 
balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm.). Yra Interconnected tipo 
numerių ir numerių nerūkantiems.
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

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

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

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

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Luxe 
viskas 
įskaičiuota5SEA CLUB

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

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

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ telefonas
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ palydovinė televizija (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
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ konferencijų salė* (iki 350 asm.)
 ♦ 2 a la carte restoranai*
 ♦ 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* 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 20 km iki Naama Bay įlankos, apie 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: Standard Room tipo numeriai (su vaizdu 
į sodą, dušo kabina, balkonas, maks. 2+2 asm., 42 kv. m), 
Standard Sea View Room tipo numeriai (jūros vaizdas, dušo 
kabina, balkonas, maks. 2+2 asm., 42 kv. m). Yra numerių 
nerūkantiems ir Connected Room 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

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota5SUNRISE DIAMOND BEACH

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas 
 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ WLAN internetas 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ televizorius
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ belaidis internetas 
 ♦ 2 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

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

 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 6 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 150 
asm.)

 ♦ taksi paslaugos

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
7 km iki Naama Bay įlankos, apie 3 km iki senamiesčio, Hadabos 
rajone, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų 
pagrindinis ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 438 
numeriai: 57 Standard Pool arba Garden View (su vaizdu į sodą arba 
baseiną, dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 44 kv. m), 
Superior Room Sea View (su daliniu vaizdu į jūrą, dušo kabina, balkonas 
arba terasa, maks. 3+1 asm., 44 kv. m), Family Room Bunk Bed (su 
terasa, 44 kv. m), Family Room Aqua Bunk Bed (su dviaukšte lova, 
vaizdas į vandens pramogų parką, maks. 3+1 asm., dušas, balkonas 
arba terasa, 44 kv. m), Deluxe Beach Front Room (su tiesioginiu vaizdu į 
jūrą, maks. 3+1 asm., dušas arba vonia, balkonas arba terasa, 65 kv. m), 
Family Room (su vaizdu į sodą, maks. 3+1 asm., miegamasis su durimis, 
svetainė, dušas, balkonas arba terasa, 65 kv. m), Family Room Aqua 
Park (vaizdas į vandens pramogų parką, maks. 3+1 asm., miegamasis su 
durimis, svetainė, dušas, balkonas arba terasa, 65 kv. m), Royal Suite (su 
vaizdu į jūrą, maks. 3+1 asm., 2 miegamieji su durimis, svetainė, dušas ir 
sūkurinė vonia, 124 kv. m).
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

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

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota4HILTON SHARM SHARKS BAY

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 7 barai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 7 baseinai (4 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ belaidis internetas registratūroje
 ♦ bankomatas

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ vandens polo
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas
 ♦ pirtis
 ♦ vandens aerobika
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso kortas
 ♦ sauna
 ♦ smiginis
 ♦ vakariniai renginiai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 15 
km iki Naama Bay įlankos, apie 20 km iki senamiesčio, Sharks Bay 
įlankoje, pirmoje ir antroje viešbučių linijose.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, 2010 metais atidaryta antroji 
linija, atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro du pastatai ir 2-jų 
bei 3-jų aukštų pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 629 numeriai: 
136 Standard Room (dušas / vonia, Back View, balkonas / terasa, 
maks. 2+1 / 3 asm. 28 kv. m), Standard Pool View Room (su vaizdu 
į baseiną, dušas / vonia, balkonas / terasa, 2+1 / 3 asm., 28 kv. m), 
Family Room Pool / Sea View (vaizdas į sodą, dušo kabina, balkonas / 
terasa, 2+2 asm., 38 kv. m), Sea View Room (su vaizdu į jūrą, dušas / 
vonia, balkonas / terasa, maks. 2+1 / 3 asm., 28 kv. m), Deluxe Pool 
View Room (vaizdas į baseiną, dušas / vonia, balkonas / terasa, 2+2 /
3 asm., 41 kv. m), Triple Deluxe Room (su vaizdu į baseiną, dušas / 
vonia, balkonas / terasa, maks. 2+2 / 3 asm., 43 kv. m), Family Deluxe 
Pool View Room (su vaizdu į baseiną, miegamasis (su durimis), dušas /
vonia, balkonas / terasa, miegamasis su durimis, dušas / vonia, 
balkonas / terasa, maks. 2+2 asm., 66 kv. m), Diamond Deluxe Suite 
(su vaizdu į baseiną,  miegamasis (su durimis), 2 vonios kambariai, 
balkonas / terasa, maks. 2+2 / 3 asm., 107 kv. m). Yra numerių 
nerūkantiems, žmonėms su fizine negalia ir Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas, rekomenduojama 
speciali avalynė, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hilton.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

* Už papildomą mokestį.

37Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Regionas /
kurortas

Hurgada
ATOSTOGų SOSTINė

Lepintis saule ir vandens pramogomis 
nuostabiame paplūdimyje, įkvėpti rytietiško 
turgaus aromatų ir mėgautis egzotiškais 
skoniais vietiniame restorane, pajusti tikrą 
senojo miesto atmosferą ar iki ryto šėlti 
diskotekoje. Didžiausias Egipto kurortas 
pasiūlys viską, ko tik galite panorėti. 
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HURGADA

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

MAKADI BEI, SOMA BEI

SAFAGA

MARSA ALAMAS

EL GUNA

Ideali temperatūra
Dėl mažos drėgmės ir lengvo jūros brizo atostogomis 
mėgautis netrukdo net ir didžiulis karštis. Smagiausia, kad 
saule ir šilta jūra čia galima mėgautis bet kuriuo metų laiku. 

Paragaukite
Nacionalinio gėrimo karkade – švelniai rūgštaus skonio 
kinrožių arbatos su ledukais.

Ką nuveikti?
• Susipažinkite su autentišku Egiptu vaikštinėdami 
Sakalos ir El Daharo gatvelėmis. Užsukę į turgų 
nepamirškite derėtis – to reikalauja nerašytos etiketo 
taisyklės. 
• Hurgada Marina nemiega nei dieną, nei naktį, todėl 
keliaukite čia bet kuriuo paros metu: pasigrožėti, 
pavakarieniauti, apsipirkti ar pasilinksminti. 
• Nerkite į Raudonąją jūrą. Nardydami po koralinius rifus 
grožėkitės spalvingu povandeninio pasaulio gyvenimu. 
• Išgerkite kavos vietinėje kavinukėje. Ten, kur prie 
kvapnių kaljanų ir arbatos puodelių susėdę vyrai aptarinėja 
dienos įvykius, pamatysite tikrą neturistinę Egipto 
kasdienybę.
• Su vaikais praleiskite dieną viename iš daugybės 
vandens parkų.

39Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viskas 
įskaičiuota5SUNRISE HOLIDAYS

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 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: apie 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 Standad Room tipo numeriai (su 
vaizdu į jūros pusę / kalnų / sodo / baseino vaizdas, maks. 3 asm., 
28 kv. m), 28 Garden View Room tipo numeriai (galinis vaizdas, 
maks. 2 asm., 28 kv. m). Taip yra Family Room, Family Suite, 
Superior Double Room, Superior Double Deluxe Room, Junior Suite, 
Connected tipų numeriai. Yra numerių nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna), smėlio / akmenuotas, yra 
koralų, rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, 
paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per dieną), skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per 
dieną), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotels-egypt.com
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Soft
viskas 
įskaičiuota5SUNRISE SELECT GARDEN BEACH 

RESORT & SPA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ balkonas / terasa

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ kirpykla*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro* 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ konferencijų salė* (iki 300 asm.)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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 numeriai: 448 Standard Room tipo 
numeriai (baseino / sodo / su vaizdu į jūros pusę (maks. 2+2 
asm., 45 kv. m), 23 Family Room tipo numeriai (su vaizdu į 
sodą, 2 miegamieji su durimis, maks. 2+2 asm., 75 kv. m). 
Taip pat yra Junior Suite, Connected tipų numerių, numerių 
nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), smėlio, yra 
koralų, pontonas ir prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai (1 
rankšluostis per dieną), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per 
dieną), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunrisehotels-egypt.com

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ 2 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomi)

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

41Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Soft
viskas 
įskaičiuota5SUNRISE GRAND SELECT 

CRYSTAL BAY

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 5 restoranai
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ autobusas iki miesto centro* 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 8 barai

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Hurgados oro uosto, apie 20 
km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1994 metais, paskutinį kartą visiškai 
atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis 
pastatas (tik registratūra) ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų kompleksai, 
kuriuose yra 364 numeriai: 172 Deluxe Room tipo numeriai 
(baseino / sodo / su vaizdu į jūros pusę, maks. 2+2 asm., 42 
kv.m), 80 Superior Room tipo numerių (baseino / sodo / su vaizdu 
į jūros pusę, maks. 3+1 asm., 35 kv. m), 87 Junior Suite tipo 
numeriai (jūros / dalinis vaizdas į jūrą, 1 miegamasis su durimis, 
maks. 2+2 asm., 44 kv. m). Taip pat yra Marina Suite, Crystal Suite, 
Presidential Suite, Master Suite With Private Pool, Master Suite 
With Jaccuzzi tipų numerių. Viešbutyje yra 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia ir nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna gilėja  už 10 metrų), smėlio, yra 
prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per dieną), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per 
dieną), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotels-egypt.com

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 14 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas vaikams (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5JASMINE PALACE HURGHADA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose 
visą parą

 ♦ palydovinė televizija
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ bankomatas
 ♦ 6 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 5 a la carte restoranai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Hurgados oro uosto, apie 
24 km iki miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2014 metais. Viešbutį sudaro 
vienas 2-jų aukštų pastatas (tik registratūra) ir 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 690 numerių: 
167 Standard Room tipo numeriai (yra galinis vaizdas,  
įskaitant balkoną ir vonios kambarį, maks. 2+2 asm., 33 
kv. m), Family Room tipo numeriai, 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia, numeriai nerūkantiems ir Connected 
tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: smėlio / akmenuotas, 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.jasminepalaceresort.com
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Pramogos ir sportas:
 ♦ biliardas*
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vandens polo
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

43Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Luxe
viskas 
įskaičiuota5TITANIC PALACE 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas

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

 ♦ 4 restoranai 
 ♦ kirpykla*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

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

 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Hurgados oro uosto, apie 18 
km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutyje yra 593 
numeriai: 120 Standard Room tipo numerių (su vaizdu į sodą, 
baseiną arba į jūros pusę, maks. 3+1 asm., 48 kv. m), 114 
Superior Room tipo numerių (su vaizdu į baseiną arba į jūros pusę, 
maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 90 Family Room tipo numerių (su 
vaizdu į baseiną, 2 miegamieji su durimis, maks. 3+2 asm., 58 kv. 
m), Family Standard Room tipo numeriai (baseino vaizdas /
vaizdas į jūros pusę, miegamasis, balkonas, vonios kambarys su 
sūkurine vonia ir dušo kabina, maks. 2+2 asm., 55 kv. m). Taip 
pat yra Connected, Swim Up Room tipų numeriai ir vasarnamiai, 4 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 500 metrų), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, pontonas, 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.titanicgroup.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

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

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

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

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

 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 restoranai
 ♦ vandens pramogų parkas 
(8 kalneliai suaugusiems, 6 
vaikams, nešildomi)

 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 60 ir 
400 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 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 Standard Room tipo numerių (su vaizdu į sodą, baseiną 
arba į jūros pusę, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 83 Family 
Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, baseiną arba į jūros 
pusę, 2 kambariai su durimis, maks. 2+2 asm., 50 kv. m). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia ir numerių 
nerūkantiems bei Swim Up tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 500 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
pontonas, prieplauka, 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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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:
 ♦ 2 skyriai pagrindiniame baseine 
(dviejuose baseinuose, 1 iš jų 
šildomas)

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

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



Viskas 
įskaičiuota5MARRIOTT HRG

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ virdulys (Suite numeriuose)
 ♦ vonia

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 6 barai
 ♦ internetas
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 5 restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 60, 
65, 120 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ bankomatas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Hurgados oro uosto, apie 1 km 
iki Hurgados miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, kasmet vyksta atnaujinimo 
darbai. Viešbutį sudaro vienas 6-ių aukštų pastatas, kuriame 
yra 283 numeriai: 258 Standard Sea Front Room ir Elite Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 32 kv. m), 4 Cupid Suite tipo numeriai 
(su vaizdu į jūrą, maks. 3+2 asm., 56 kv. m), 10 Neptune Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą, 1 miegamasis, maks. 2+2 asm., arba 
3+1 asm., 70 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (1 miegamasis, 
maks. 2+2 asm., arba 3+1 asm., 42 kv. m). Taip pat yra Connected 
tipo numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 3–5 m), smėlio / akmenuotas, 
yra prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hurghadamarriottredsearesort.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

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

H
ur

ga
da

46



Viskas 
įskaičiuota5SONESTA PHARAOH 

BEACH RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija (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 
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono metu)

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

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15,5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 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 tipo numeriai (trijų aukštų korpusai, maks. 2+2 
asm., 25–32 kv. m), 76 Bungalow-1 tipo vasarnamiai (su 
vaizdu į jūrą arba sodą, 1 miegamasis, maks. 2+2 asm., 
52 kv. m), 24 Bungalow-2 tipo vasarnamiai (su vaizdu į 
jūrą arba sodą, 2 miegamieji, maks. 5+1 asm., 90 kv. m). 
Taip pat yra Connected tipo numerių bei numerių, pritaikytų 
žmonėms su negalia ir nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 250 m), koralinis, 
akmenuotas, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
pontonas, prieplauka, 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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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 (nešildomas)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

47Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



SUNNY DAYS EL PALACIO HOTEL

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ palydovinė televizija (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
 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Hurgados oro uosto, apie 2 km 
iki Hurgados senojo miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2002 metais, kasmet vyksta atnaujinimo 
darbai. Viešbutį sudaro 5-ių aukštų pagrindinis pastatas ir du 
3-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 825 numeriai: 406 Standard 
Room tipo numeriai (galinis vaizdas, maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 
123 Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas į lagūną / jūrą, maks. 2+2 
asm., 28 kv. m), 209 Superior Room tipo numerių (vaizdas į 
lagūną / jūrą, maks. 2+2 asm., 28 kv. m), 6 Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūrą / jūros pusę / lagūną, maks. 2+2 asm., 74 kv. m). Taip 
pat yra Connected tipo numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 metrų), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunnydaysegypt.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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GOLDEN 5 DIAMOND

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

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

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 restoranai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 5 vandens kalneliai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (vandens parke, 
šildomi žiemos sezono metu)

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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 Standard Room tipo numeriai 
(tik tai viena papildoma lova, maks. 2+2 asm., 35 kv. m). Yra 
Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 metrų), smėlio /
 akmenuotas, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
prieplauka, 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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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ aerobika
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ katamaranas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ mini golfas*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens polo

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ baseinas 
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ auklė*
 ♦ žaidimų aikštelė 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė

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



GOLDEN 5 PARADISE RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ vonia
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas 
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

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

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 5 vandens kalneliai („Golden 
5 City“) 

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 4 konferencijų salės
 ♦ 4 barai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11 km iki Hurgados oro uosto, apie 
17 km iki Hurgados centro, 500 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1997 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2010 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių aukštų pagrindinis 
pastatas, du 2-jų aukštų pastatai ir papildomas 3-jų aukštų 
pastatas, kuriuose yra 464 numeriai:153 Standard Room tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną / į jūros pusę / su galiniu vaizdu, 
tik viena papildoma lova, maks. 2+2 asm., 16–45 kv. m), 131 
Garden Claster tipo numeriai (Annex pastate, su vaizdu į baseiną / 
į sodą / galinį vaizdą, tik viena papildoma lova, maks. 2+1 asm., 
16–35 kv. m), 108 Sea View Room tipo numeriai (pagrindiniame 
pastate, tik viena papildoma lova, maks. 2+1 asm., 35–40 
kv. m). Taip pat yra Junior Suite, Executive Suite, Connected tipų 
numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 metrų), smėlio / 
akmenuotas, rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, 
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

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis („Golden 5 
City“)  

 ♦ žaidimų aikštelė („Golden 5 
City“) 

 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ 2 baseinai („Golden 5 City“, 
nešildomi)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5HILTON PLAZA

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kas 
antrą dieną (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ seifas 
 ♦ virdulys
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ bankomatas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė* (iki 140 asm.)
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 2 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 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 Standard Room tipo 
numerių (su vaizdu į jūrą arba baseiną, maks. 2+1 asm., 
28–32 kv. m), 52 Top Floor Room tipo numeriai (su vaizdu į 
jūrą, viršutiniuose aukštuose su balkonu, maks. 2+1 asm., 
32 kv. m), 33 Deluxe Room 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). Taip pat yra Connected tipo numerių ir numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5–6 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.com
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Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens polo
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ aerobika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ skvošas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ petankė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ teniso inventorius 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos 
sezonu)

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

51Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Ultra
viskas 
įskaičiuota5HILTON RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ mini baras*
 ♦ vonia
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 baseinai (Front Area – 
šildomas žiemos sezono metu, 
Villa Area – nešildomas)

 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ uždaras baseinas (Villa Area – 
šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ kirpykla*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 restoranai

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 2,5 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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 (tik registratūra), šeši 3-jų aukštų korpusai (pirmoje 
linijoje) ir 2-jų aukštų vilų kompleksas (antroje linijoje). Viešbutyje 
yra 401 numeris. Pirmoje viešbučių linijoje yra: 157 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 27 kv. m), 16 Standard Sea 
View Room tipo numerių (dalinis vaizdas į jūrą, maks. 2+2 asm., 
27 kv. m), 73 Deluxe Top Floor Room 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). Taip pat yra Connected 
tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti 
žmonėms su negalia. Antroje viešbučių linijoje (Villa Area) yra 109 
Garden Room / Villa Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 20 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

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (Front Area – šildomas 
žiemos sezono metu, Villa       
Area – nešildomas)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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Viskas 
įskaičiuota5DANA BEACH RESORT 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus 

per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ numerių tvarkymas: kasdien
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa (ne 

visuose numeriuose)
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 

kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija (yra 

rusiškas kanalas)

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

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 8 barai
 ♦ 5 restoranai
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ konferencijų salė (iki 60 asm.)*
 ♦ bankomatas

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 15 km iki 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą 
dalinai atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro vienas 
2-jų aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų bei 4-ių 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 841 numeris: 
463 Standard Room tipo numeriai (galinis vaizdas, maks. 
2+1 asm., 20–25 kv. m), 232 Superior tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 30 kv. m), 122 Family Room tipo numeriai (2 
miegamieji be durų, maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Suite, Junior 
Suite tipo numeriai. Taip pat yra numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna, gilėja už 2–5 m), smėlio, 
yra pontonas, prieplauka, koralų, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pickalbatros.com
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Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ vandens polo
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ mini golfas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ teniso inventories*
 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ diskoteka („Havana Club”, 
gėrimai*)

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ 2 žaidimų aikštelės
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ 3 skyriai vaikams pagrindiniame 
baseine (1 iš jų šildomas)

 ♦ vandens kalnelis

53Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viskas 
įskaičiuota5ALBATROS PALACE RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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

 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas/terasa
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ 4 vandens kalneliai („Beach 
Albatros Resort”)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 7 barai
 ♦ baseinas (sudarytas iš 3 dalių, 
1 viena dalis žiemą šildoma)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 6 restoranai
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ bankomatas

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Hurgados oro uosto, 9 km iki 
Hurgados centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 621 numeris: 593 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 20 Family Room 
tipo numerių (maks. 4+2 asm., 50 kv.m). Viešbutyje taip pat yra 
Superior Room (su vaizdu į baseiną), Suite, Connected Rooms tipo 
numerių, numerių nerūkantiems ir 4 numeriai pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), smėlio / akmenuotas, 
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.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 5 vandens kalneliai

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius („Beach 
Alabatros Resort”)*

 ♦ smiginis
 ♦ diskoteka (gėrimai už 
papildomą mokestį)

 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ mini futbolas
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens polo
 ♦ petankė
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ mini golfas („Beach Albatros 
Resort”)*

 ♦ stalo tenisas
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas („Beach Albatros 
Resort”)*

 ♦ gyva muzika
 ♦ nardymas*
 ♦ sūkurinė vonia* (baseinuose 
nemokamai)

 ♦ teniso korto apšvietimas 
(„Beach Albatros Resort”)*

 ♦ burlenčių sportas („Beach 
Albatros Resort”)*

 ♦ biliardas*
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis*

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ dušas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ seifas
 ♦ grindys – plytelės

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

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ bankomatas
 ♦ vandens pramogų parkas (21 
vandens kalnelis suaugusiems, 
14 vaikams)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 7 restoranai
 ♦ 11 barų
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 13 km iki 
Hurgados miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: Atidarytas 2009 metais. Viešbutį sudaro vienas 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas bei 1-o ir 2-jų aukštų vasarnamių 
kompleksas, kuriuose yra 800 standartinių numerių (maks. 2+2 
asm., 47 kv. m), 60 šeimyninių numerių (maks. 4+2 asm., 
94 kv.m), Connected tipo numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra prieplauka, koralų, 
autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com Vaikams:

 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vandens kalneliai
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(15 dalių, nešildomas)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ smiginis
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ mini golfas
 ♦ burlenčių sportas („Dana 
Beach”)*

 ♦ vandens aerobika
 ♦ gyva muzika
 ♦ vandens polo
 ♦ jėgos aitvarų sportas („Dana 
Beach”)*

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ nardymas („Dana Beach”)*
 ♦ paplūdimio tinklinis („Dana 
Beach”)

 ♦ petankė
 ♦ stalo tenisas
 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ diskoteka („Havana Club”)*
 ♦ mini futbolas
 ♦ stalo futbolas

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4ALBATROS WHITE BEACH 

RESORT 

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ mini baras
 ♦ seifas numeryje (New Building)
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ virdulys
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

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

 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje (pagal atskirą 
užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 7 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 restoranai (1 už papildomą 
mokestį)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla*
 ♦ bankomatas
 ♦ konferencijų salė
 ♦ taksi paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: 3 km iki Hurgados oro uosto, 7 km iki 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 
5-jų aukštų pagrindinis pastatas. Iš viso yra 473 numeriai: 
411 Standard rooms (40 kv. m), 54 Junior Suites (miegamasis ir 
svetainė, 70 kv. m), 8 Suite tipo numeriai (miegamasis ir svetainė, 
120 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), 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.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 11 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 4 baseinai (nešildomi)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ smiginis
 ♦ mini golfas
 ♦ grožio salonas
 ♦ vandens aerobika
 ♦ pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras
 ♦ vakariniai renginiai*
 ♦ nardymas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ elektroniniai žaidimai*

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4ALF LEILA WA LEILA

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ dušas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ mini baras

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 9 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ 7 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezonu)

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, 13 km iki 
Hurgados miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2006 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas 
ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 582 
numeriai: 512 standartinių numerių (maks. 2+2 asm., 24–28 kv. m) 
ir 70 Family Room tipo numerių (maks. 4+2 asm., 70 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra prieplauka, koralų, autobusas 
iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ 3 skyriai pagrindiniame baseine 
(2 iš jų šildomi žiemos sezonu)

 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ jėgos aitvarų sportas („Dana 
Beach”)*

 ♦ aerobika
 ♦ teniso kortas*
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ nardymas („Dana Beach”)*
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas*
 ♦ burlenčių sportas („Dana 
Beach”)*

 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ gyva muzika
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ diskoteka („Havana Club”)*
 ♦ smiginis
 ♦ teniso korto apšvietimas* 

* Už papildomą mokestį.

57Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



H
ur

ga
da

Viskas 
įskaičiuota4SEA WORLD RESORT

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ seifas
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ 5 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 baseinai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ kirpykla
 ♦ 6 barai

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Hurgados oro uosto, 15 km iki miesto 
centro, antroje linijoje nuo jūros (paplūdimys BEACH ALBATROS 
RESORT HURGHADA 4* viešbučio, už 600 m).
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. Viešbutis sudarytas iš 
pagrindinio trijų aukštų pastato. Viso yra 365 numeriai: 335 
Standard Rooms (Garden / Pool View, 24 kv. m), 30 Family (Garden /
Pool View, 43 kv. m) – miegamasis su svetaine, atskirta durimis, 
arba vienas didelis numeris su išskleidžiama lova.
PAPLŪDIMYS: smėlio / akmenuotas, yra prieplauka, baras, 
autobusas iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai, rekomenduojama speciali avalynė.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaiždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas
 ♦ 2 baseinai
 ♦ video žaidimai
 ♦ vandens pramogų parkas 
vaikams

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ aerobika
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ grožio salonas
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ smiginis
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ tinklinis
 ♦ sauna*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas
 ♦ biliardas*
 ♦ gimnastika

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4BEACH ALBATROS RESORT 

HURGHADA

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4

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

 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla*
 ♦ 10 barų
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 4 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezonu)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ taksi paslaugos (9:00–21:00)
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ bankomatas
 ♦ 5 restoranai

VIEŠBUČIO VIETA: 6 km iki Hurgados oro uosto, 9 km iki 
Hurgados miesto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą dalinai 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 4-ių aukštų pagrindinis 
pastatas ir 2-ų bei 3-ų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 730 numerių: 246 Standard Garden View Room (maks. 2+2 
asm., 24 kv. m), 306 Sea View Room (pagrindiniames pastate, 
su tiesioginiu arba daliniu vaizdu į jūrą  arba su vaizdu į baseiną/
sodą, maks. 2+1 asm., 24 kv. m), 33 Family Garden View 
(vasarnamiuose ir papildomame 3-jų akštų korpuse, yra numerių 
su Back View, maks. 5 asm., 48 kv. m), 31 Family Sea View Room 
(pagrindiniame pastate, maks. 6 asm., 50 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, yra 
prieplauka, pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ smiginis
 ♦ petankė
 ♦ gyva muzika
 ♦ teniso kortas (apšvietimas*)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ sauna*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vandens polo
 ♦ mini golfas (apšvietimas*)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ „bananas”
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ aerobika
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ nardymo centras*
 ♦ turkiška pirtis*

* Už papildomą mokestį.
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota4ALBATROS AQUA VISTA RESORT

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ palydovinė televizija (yra 

rusiškas kanalas)
 ♦ mini baras
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 

per savaitę
 ♦ rankšluosčių keitimas 

kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 

kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 vandens kalneliai („Beach 
Albatros Garden”, nešildomas)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ bankomatas
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 konferencijų sales (iki 70 ir 200 
asm., „Beach Albatros Garden” 
viešbutyje)*

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė

VIEŠBUČIO VIETA: 7 km iki Hurgados oro uosto, 15 km iki 
Hurgados miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 273 numeriai: 252 Standard Rooms (maks. 2+2 
asm., 25 kv. m), 21 Family Rooms (du miegamieji atskirti 
durimis, 45 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra 
prieplauka, baras, autobusas iki paplūdimio, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai, 
rekomenduojama speciali avalynė.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pickalbatros.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ vandens aerobika
 ♦ stalo tenisas
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas („Beach Albatros 
Garden”)

 ♦ masažas*
 ♦ aerobika
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ gyva muzika
 ♦ petankė
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens polo
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ krepšinis („Beach Albatros 
Garden”)

 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas*
 ♦ teniso inventories*
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ smiginis

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ žaidimų aikštelė („Beach Albatros 
Garden”)

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezonu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
„Beach Albatros Garden”)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Soft
viskas 
įskaičiuota4HILTON LONG BEACH RESORT

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 

per savaitę
 ♦ palydovinė televizija (yra 

rusiškas kanalas)
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia
 ♦ centrinis oro kondicionierius 

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

 ♦ gydytojo iškvietimas*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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 Standard Room tipo 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, dvi 
viengulės lovos, 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). Taip pat 
yra Connected tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 3 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), smėlio, yra 
koralų, 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

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 polas
 ♦ skvošas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ skyrius vaikams dviejuose 
baseinuose, šildomuose žiemos 
sezono metu)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Ultra
viskas 
įskaičiuota4MERCURE HURGHADA

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ balkonas
 ♦ telefonas
 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ konferencijų salė (iki 130 
asm.)*

 ♦ parduotuvės
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ kirpykla*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono  metu)

 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ restoranas
 ♦ 2 restoranai*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

Pramogos ir sportas:
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ mini futbolas
 ♦ „bananas“*
 ♦ teniso inventorius
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ masažas*
 ♦ petankė
 ♦ sūkurinė vonia* (sveikatingumo 
centre – nemokamai, nuo 16 
metų)

 ♦ teniso kortas
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ stalo tenisas
 ♦ pirtis*
 ♦ vandens polo
 ♦ mini golfas
 ♦ biliardas*
 ♦ kanoja*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ katamaranas*
 ♦ aerobika
 ♦ skvošas (apšvietimas*)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ gyva muzika

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Hurgados oro uosto, apie 7 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1995 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas bei 3-jų 
aukštų pastatų ir 2-jų aukštų vilų kompleksas, kuriuose yra 316 
numerių: 312 Standard Room ir Sea View Room tipo numerių (su 
vaizdu į jūrą / jūros pusę / sodą / kalnus, maks. 2+1 asm., 
22 kv. m). Taip pat yra Connected tipo numerių, numerių 
nerūkantiems ir žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5–6 m), smėlio, yra koralų, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.accorhotels.com

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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JEWELS SAHARA BOUTIQUE 
RESORT

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ palydovinė televizija (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 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11,5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 500 m iki senojo Hurgados miesto centro, ant jūros 
kranto.
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 Standard Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 30 
kv. m), 10 Family Room tipo numerių (miegamasis su 
durimis, maks. 2+2 asm., 50 kv. m). Taip pat yra Junior 
Suite, Guaranteed Beach View, Guaranteed Pool & Sea View, 
Guarnteed Panorama Sea View tipo numerių ir numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų, 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
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ petankė
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ smiginis*
 ♦ teniso inventorius* („Hilton 
Hurgada Plaza”)

 ♦ masažas*
 ♦ teniso kortas* („Hilton Hurgada 
Plaza”)

 ♦ gyva muzika
 ♦ stalo futbolas
 ♦ „bananas“*
 ♦ kanoja*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*

* Už papildomą mokestį.

Soft
viskas 
įskaičiuota4
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Viskas 
įskaičiuota4ALI BABA

Numeriuose:
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono  metu)

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

 ♦ konferencijų salė*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 3 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas*

Pramogos ir sportas:
 ♦ teniso inventorius
 ♦ pirtis*
 ♦ mini futbolas
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ vandens pramogų parkas* (nuo 
10:00 iki 13:00 val. ir nuo 14:00 
iki 17:00 val.)

 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ boulingas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika
 ♦ nardymas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ čiuožykla*
 ♦ sauna*
 ♦ stalo tenisas
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso kortas
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ mini golfas
 ♦ smiginis
 ♦ vandens polas
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika
 ♦ petankė
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Hurgados oro uosto, apie 15 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais, paskutinį kartą iš dalies 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas 
ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų kompleksas, kuriuose yra 654 
numeriai: 604 Standard Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 
33–35 kv. m), 30 Family Room tipo numerių (du Standard Room 
tipo numeriai, sujungti durimis, maks. 3+1 asm., 33+33 kv. m). 2 
numeriai pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra pontonas, 
prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.alibabapalace.com Vaikams:

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

H
ur

ga
da

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4ALADDIN

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ vonia arba dušas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 7 barai
 ♦ autobusas iki miesto centro* 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ 4 restoranai
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ bankomatas

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

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

 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (2 baseinuose, 1 iš jų 
šildomas žiemos sezono metu)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ mini futbolas
 ♦ mini golfas
 ♦ burlenčių sportas („Jasmine 
Village“)*

 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ boulingas („Ali Baba Palace”)*
 ♦ paplūdimio tinklinis
 ♦ teniso inventorius
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ smiginis
 ♦ krepšinis
 ♦ aerobika
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ katamaranas*
 ♦ petankė
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso kortas 
 ♦ jodinėjimas*
 ♦ vandens aerobika
 ♦ gyva muzika
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ jėgos aitvarų sportas („Jasmine 
Village”)*

 ♦ stalo tenisas
 ♦ čiuožykla („Ali Baba Palace”)*

* Už papildomą mokestį.
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Luxe
viskas 
įskaičiuota4GRAND PLAZA HOTEL 

HURGHADA 

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ vonia / dušas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ mini baras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ seifas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 vandens kalneliai 
(nešildomas, „Grand Plaza 
Resort”)

 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ bankomatas
 ♦ 3 restoranai 
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Hurgados oro uosto, apie 10 km 
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 tipo numerių (vaizdas į baseiną / į sodą / į jūros 
pusę / į jūrą, maks. 3 asm., 30–33 kv. m). Taip pat yra Family 
Room, Suite, Connected tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 
žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 150 m), smėlio, yra koralų, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai ir 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grand-plaza.net

Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

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

H
ur
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da

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4GRAND PLAZA RESORT

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ telefonas
 ♦ seifas
 ♦ vonia
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ virdulys
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

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

 ♦ 3 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ bankomatas
 ♦ kirpykla („Grand Plaza Hotel”)*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Hurgados oro uosto, apie 
10 km iki Hurgados miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
vienas pagrindinis pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 199 Standard Room tipo numeriai 
(vonia ir balkonas, maks. 2+1 arba 3 asm., 36 kv. m). Taip 
pat yra Connected tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 3 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio (gilėja už 150 m), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai ir 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.grand-plaza.net

H
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubas („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ žaidimų aikštelė („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė
 ♦ teniso inventorius („Grand Plaza 
Hotel”)*

 ♦ stalo tenisas („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ vandens polo („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ aerobika („Grand Plaza Hotel”)
 ♦ paplūdimio tinklinis („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ pirtis*
 ♦ biliardas („Grand Plaza Hotel”)*
 ♦ petankė („Grand Plaza Hotel”)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ „bananas“* („Grand Plaza Hotel”)
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso kortas be apšvietimo 
(„Grand Plaza Hotel”)

 ♦ nardymas („Grand Plaza Hotel”)*
 ♦ masažas*
 ♦ vandens aerobika („Grand Plaza 
Hotel”)

 ♦ smiginis („Grand Plaza Hotel”)
 ♦ burlenčių sportas („Grand Plaza 
Hotel”)*

 ♦ kanoja („Grand Plaza Hotel”)*
 ♦ katamaranas („Grand Plaza 
Hotel”)*

* Už papildomą mokestį.

67Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Kurortas

Dar visai jaunas, tačiau itin sparčiai besikuriantis kurortas – tikra prabangaus poilsio oazė 
gamtos apsuptyje. Čia gausu aukščiausios klasės viešbučių, harmoningai įsiliejusių į autentišką 

Rytų architektūrą ir visus metus žaliuojančius peizažus. 

Sal Hašišas
ŽALIASIS SLėNIS
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SAL HAŠIŠAS

įdomu
Sal Hašišo urbanistinį planą suprojektavo garsus 

britų architektas seras Normanas Fosteris – daugelio 
šiuolaikinių „high tech“ stiliaus pastatų autorius. 

Kurorto prabanga
Slėnyje įkurtas Sal Hašišas pretenduoja į prabangiausio Egipto 
kurorto titulą. Viešbučių pastatai čia imituoja faraonų, graikų ir 
romėnų laikų architektūrą, o svečiams siūlo aukščiausios klasės 
paslaugas bei aptarnavimą.

Viskas, ko reikia
Aukštos klasės viešbučiuose viskas paruošta puikioms 
atostogoms: baseinai, barai, sveikatingumo centrai, restoranai, 
pramogų zonos. 

• Golfo aistruoliams paruošti penki profesionalūs golfo laukai.
• Azartiški poilsiautojai sėkmę galės išbandyti kazino.
• Romantikams patiks unikali jachtų prieplauka ir jodinėjimas 
žirgais gamtoje. 
• Smalsuolių laukia po vandeniu palaidoti faraonų miesto 
griuvėsiai. 
• Vaikai puikiai laiką praleis netoliese esančiame vandens parke 
„Makadi Water World“.
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5CITADEL AZUR RESORT

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ dušas
 ♦ internetas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ šlepetės
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ seifas
 ♦ chalatas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 7 barai
 ♦ 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:
 ♦ diskoteka 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 km iki Hurgados oro uosto, apie 22 
km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro vienas 
4-jų aukštų pagrindinis pastatas bei 2-jų ir 4-ių aukštų pastatų 
kompleksas, kuriame yra 514 numerių: 384 Standard Room tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą / į jūros pusę / baseiną, maks. 2+1 
asm., 40 kv. m), 100 Deluxe Room tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+2 asm., 72 kv. m), 10 Ambassador Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į jūros pusę, maks. 4+1 asm., 117 kv. m), 3 Junior Suite tipo 
numeriai (su vaizdu į jūrą / baseiną, maks. 2+1 asm., 90 kv. m). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra koralų, gilėja 
už 3–10 m, rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, 
persirengimo kabinos, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azur.travel
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Vaikams:
 ♦ baseinas (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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.70



Ultra
viskas 
įskaičiuota5OLD PALACE RESORT SAHL 

HASHESH

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ palydovinė televizija (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
 ♦ 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*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 23 km iki Hurgados oro uosto, apie 25 
km iki Hurgados miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais, reguliariai atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro vienas 4-ių aukštų pagrindinis pastatas ir trys 
2-jų aukštų korpusai, kuriuose yra 292 numeriai: 83 Superior 
Garden View tipo numeriai (su vaizdu į sodą / baseiną, vonios 
kambarys ir balkonas, maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 94 Superior 
Sea View Room tipo numeriai (baseino / jūros vaizdas, vonios 
kambarys ir balkonas, maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 32 Deluxe 
Sea View Room tipo numeriai (baseino / jūros vaizdas, vonios 
kambarys ir balkonas, maks. 2+2 asm., 47 kv. m), 12 Junior 
Suite tipo numerių (baseino / jūros vaizdas, vonios kambarys 
ir balkonas, maks. 3+1 asm., 68 kv. m), 13 Grand Suite tipo 
numerių (sodo vaizdas, vonios kambarys ir balkonas, maks. 
3+1 asm., 68 kv. m), 3 Deluxe Suite tipo numeriai (sodo / jūros 
vaizdas, vonios kambarys ir balkonas, maks. 3+1 asm., 102 kv. 
m), 55 Deluxe Family (Chalet) tipo numeriai (sodo, baseino, jūros 
vaizdas, vonios kambarys ir balkonas, maks. 2+2 asm., 58 kv. 
m). Taip pat yra Connected tipo numeriai bei numerių, pritaikyti 
žmonėms su negalia ir nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), smėlio / akmenuotas, 
yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.oldpalaceresort.com 
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Vaikams:
 ♦ baseinas (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 

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.
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SENSIMAR PREMIER LE REVE 

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 televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ virdulys

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

 ♦ 5 restoranai
 ♦ 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.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 24 km iki Hurgados oro uosto, apie 27 
km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 m. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas ir du 5-ių aukštų korpusai, kuriuose 
yra 294 numeriai: 113 Moderated Room tipo numerių (galinis 
vaizdas, maks. 3 asm., 49 kv. m), 85 Superior Room tipo numeriai 
(dalinis vaizdas į jūrą arba baseiną, maks. 3 asm., 49 kv. m), 84 
Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas į jūrą arba baseiną, maks. 3 
asm., 49 kv. m). Taip pat yra Promo Room, Jaccuzi Deluxe Room, 
Premier Suite, Jacuzzi Suite, Steam Suite, Connected tipų numerių bei 
numerių, pritaikytų žmonėms su negalia ir nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 90 m), koralinis, smėlio / 
akmenuotas,  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.premieregypthotels.com
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.72



Viskas 
įskaičiuota5PREMIER ROMANCE BOUTIQUE 

HOTEL

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Pramogos ir sportas:
 ♦ gyva muzika 
 ♦ pirtis*
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ sauna*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas* 

* Už papildomą mokestį.

Numeriuose:
 ♦ mini baras*
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas 
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – kiliminė danga
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ virdulys
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 6 barai
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 22 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 25 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 4-ių 
aukštų pagrindinis pastatas, kuriame yra 79 numeriai: 15 
Superior Room tipo numerių (vonios kambarys, be balkono 
(tik tai langas), maks. 2 asm., 38 kv. m), 62 Deluxe Room tipo 
numeriai (vaizdas į jūrą, balkonas ir vonios kambarys, maks. 
2 asm., 40 kv. m), Promo Room tipo numeriai (be balkono 
(tik langas), maks. 2 asm., 38 kv. m, vonios kambarys). 
Numeriuose draudžiama rūkyti.
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.tropicanagroupegypt.com
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Tarsi spalvingas brangakmenis, žaižaruojantis Raudonosios jūros įlankoje, smalsių akių ir poilsio 
ištroškusių sielų laukia El Gunos miestelis – simpatiškas, tykus ir žadantis nedrumsčiamą ramybę.

Kurortas

El Guna
ATOSTOGOS BE ŠURMULIO
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EL GUNA

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

Raudonosios jūros 
Venecija
Šis elegantiškas, modernus ir puikią 
infrastruktūrą demonstruojantis kurortas – 
vienas iš nedaugelio pasaulio miestų, kuris 
priklauso… vienam žmogui! Keliautojai El Guną 
labiausiai vertina dėl puikios infrastruktūros, o 
romantikai vadina Raudonosios jūros Venecija, 
mat poilsiautojų čia laukia jaukios vasarnamių 
salelės, tarpusavyje sujungtos tiltais ir 
apraizgytos daugybės kanalų.

Prie vandens ir po juo
Nebijantiems vandens El Guna – tikras 
atradimas. Kurorto paplūdimius skalaujantis 
vanduo pavydėtinai skaidrus, tad puikiai tiks 
paviršiniam nardymui ir pažinčiai su Raudonosios 
jūros gyvybe. Pasiilgusiems vėjo organizuojami 
buriavimo kursai, smalsuoliams – išvykos 
valtimis palei visą El Gunos pakrantę, o kurorte 
veikiantis „Sliders Cable Park” – ideali vieta 
vandensvydžio mėgėjams ir ieškantiems kūno 
ramybės SPA centruose.

Arčiau gamtos
El Guna pripažinta ekologiškiausiu Egipto kurortu. 
Unikalius gamtos peizažus čia saugo ne tik miestelio 
valdžia, bet ir viešbučiai, verslo įmonės, vietos gyven-
tojai bei miestelio svečiai. O pastangos išsaugoti 
gamtos grožį įvertintos tarptautiniais „Green Globe“ 
apdovanojimais.

       Ištisus metus žydinčios salos, 
Raudonosios jūros kaimynystė ir niekieno 
netrikdoma ramybė – tai priežastys, 
dėl kurių El Guna tiesiog idealiai tinka 
romantiškam poilsiui, o nemažai 
įsimylėjėlių ją renkasi net ypatingai 
povestuvinei kelionei.

El
 G

un
a

Irma Baublytė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota5MOVENPICK EL GOUNA

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ balkonas / terasa
 ♦ telefonas
 ♦ virdulys
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ parduotuvės
 ♦ bankomatas
 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 50, 
90 ir 350 asm.)

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 6 restoranai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 3 barai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ teniso kortas*
 ♦ kanoja*
 ♦ katamaranas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ golfas* („Steigenberger Golf 
Resort“)

 ♦ masažas*
 ♦ pirtis*
 ♦ SPA centras*
 ♦ skvošas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ biliardas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo futbolas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 36 km iki Hurgados oro uosto, apie 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, kuriame yra 
420 numerių: 213 Deluxe Garden View tipo numerių (vaizdas į sodą, 
miegamasis, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 
40 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), 80 Deluxe Lagoon View tipo 
numerių (vaizdas į lagūną / jūros pusę, miegamasis, vonios 
kambarys, terasa arba balkonas, 40 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), 
82 Deluxe Sea View tipo numeriai (vaizdas į jūrą, miegamasis, 
vonios kambarys, terasa arba balkonas, 40 kv. m, maks. 2+1 
arba 3 asm.), 28 Family Room tipo numeriai (vaizdas į lagūną 
/ baseiną, balkonas, 50 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 
15 Deluxe Suite tipo numerių (vaizdas į lagūną / jūros pusę, 
miegamasis, svetainė, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 
72 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.). Taip pat yra vilų, Connected 
tipo numerių, numerių nerūkantiems ir žmonėms su negalia (pagal 
atskirą užklausą).
Yra numeriai ir vilos nerūkantiems. 
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-hotels.com/el-gouna
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.76



Viskas 
įskaičiuota5SHERATON MIRAMAR

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ internetas*
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 barai
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 100, 
110 ir 220 asm.)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 38 km iki Hurgados oro uosto, apie 
2 km iki El Gunos miesto centro, ant jūros kranto (įlankoje).
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2009 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 339 numeriai: 230 Standard Room įskaitant ir 
Beach Front Room tipų numerius (papildoma lova mokamai, 
maks. 2+1 asm., 38–42 kv. m), 6 Junior Suite tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 52 kv. m), 5 Executive Suite tipo numeriai 
(miegamasis su durimis, maks 3 asm., 62 kv. m). Taip pat 
yra Connected tipo numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sheraton.com/elgouna
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ 3 baseinai (nešildomi)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ pirtis 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ masažas*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ katamaranas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ sauna 
 ♦ vandens polo
 ♦ kanoja*
 ♦ aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ biliardas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ žaidimų kambarys*
 ♦ stalo futbolas*

* Už papildomą mokestį.
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Makadi Bei, 
Soma Bei

PRABANGI RAMYBė

Kurortas

Tai viena prabangiausių Egipto kurortinių zonų, poilsiui siūlanti tik 4 ir 5 žvaigždutėmis įvertintus 
viešbučius. Susikrauti lagaminus ir pabėgti nuo didmiesčių šurmulio čia vilioja dvi įlankos: romantikų 

pamėgta Makadi Bei ir palyginti jauna, bet jau spėjusi sulaukti gerbėjų Soma Bei.
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MAKADI BAY

Ramaus poilsio kokybė
Ieškantiems ramaus ir kokybiško poilsio patiks Makadi 
Bei – nuostabaus smėlio paplūdimių ir švariausios jūros 
buveinė. Kurorto kaimynystėje nėra kitų gyvenviečių, todėl 
visa infrastruktūra (sveikatingumo centras, teniso kortai, 
diskoteka, barai, restoranai ir parduotuvės) sukoncentruota 
čia pat – viešbučių teritorijoje. O atostogų ramybę saugo 
aplink besidriekianti dykuma, jūros ošimas ir kalnai.

Atostogos stilingai
Atokioje įlankoje tarp Safagos ir Hurgados įsiterpęs dar 
vienas ramus kurortas – ramiu grožiu ir prabanga alsuojanti 
Soma Bei įlanka. Vienintelė Soma Bei kaimynė – jūra su 
nuostabiais koraliniais rifais ir niekada nesibaigiančiu 
maudynių sezonu. O kurorto teritorijoje apstu pramogų: 
mėgstantiems žaisti golfą įrengti 18 duobučių laukai, 
pakrantėje idealios sąlygos vandens sportui, o atpalaiduoti 
nuo įspūdžių išvargusį kūną kviečia SPA centrai.

įdomu
Kadaise toje vietoje, kur dabar poilsiautojus lepina 
Soma Bei, plytėjo negyvenama dykuma. Kurortas 
pirmųjų svečių ėmė laukti tik 1990-aisiais.
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5SERENITY MAKADI HEIGHTS

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

 ♦ palydovinė televizija (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 

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
 ♦ 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*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 34 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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 551 numeris: 355 Standard Room tipo numeriai 
(galinis vaizdas, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 35–47 kv. m įskaitant 
balkoną ir vonios kambarį), 30 Family Room tipo numerių (jūros /
baseino vaizdas, maks. 3+1 asm., 57 kv. m įskaitant balkoną ir 
vonios kambarį), 58 Deluxe Room tipo numeriai (su vaizdu į jūros 
pusę / baseino / sodo pusę, maks. 2+2 asm., 47 kv. m įskaitant 
balkoną ir vonios kambarį), 8 Executive Suite tipo numeriai (jūros /
baseino vaizdas, miegamasis su durimis, svetainė, maks. 2+1 
asm., 75 kv. m įskaitant balkoną ir vonios kambarį), 96 Premium 
Room tipo numeriai (su vaizdu į baseiną / jūros pusę, maks. 2+2 
asm., 47 kv. m įskaitant balkoną ir vonios kambarį). Taip pat yra Villa 
Connected tipo numerių ir numerių nerūkantiems.
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
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.80



Soft
viskas 
įskaičiuota5SUNRISE SELECT ROYAL 

MAKADI RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ telefonas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ mini baras
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ seifas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 5 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ 9 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 8 barai
 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 120 ir 
280 asm.)

 ♦ 5 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 27,5 km iki Hurgados oro uosto, apie 
33,5 km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei kurorte, ant 
jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
vieno aukšto pastatas ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų pastatai, kuriuose 
yra 698 numeriai: 592 Standard Room numeriai (baseino / sodo /
 jūros vaizdas, maks. 2+2 asm., 36–45 kv. m įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną), 152 Family Room tipo numeriai (baseino / 
sodo vaizdas, du miegamieji, maks. 4+1 asm., 70 kv. m įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną), 50 Bunk Bed tipo numerių (vaizdas į 
vandens pramogų parką / baseiną, maks. 2+2 asm., miegamasis, 
55 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 11 Junior Suite tipo 
numerių (vaizdas į jūrą, maks. 2+1 asm., miegamasis, svetainės 
zona, 50 kv. m įskaitant vonios kambarį ir terasą), 3 Executive 
Suite tipo numeriai (jūros vaizdas, du miegamieji, svetainė, maks. 
4+1 asm., 77 kv. m įskaitant vonios kambarį ir terasą), 3 Royal 
Suite tipo numeriai (jūros vaizdas, du miegamieji, svetainė, maks. 
4+1 asm., 112 kv. m įskaitant vonios kambarį ir terasą). Taip 
pat yra Connected tipo numerių, numerių nerūkantiems bei 3 
numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra koralų, 
rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimio rankšluosčiai (1 
rankšluostis per dieną), skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (1 rankšluostis per 
dieną), skėčiai, gultai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
5 žvaigždutės. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunrisehotels-egypt.com
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Vaikams:
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ 2 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė5KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ palydovinė televizija (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 aerobika 
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ masažas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ SPA centras*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ golfas* („Soma Bay Golf“)
 ♦ burlenčių sportas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 46 km iki Hurgados oro uosto, apie 49 
km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 5 -ių aukštų 
pagrindinis pastatas bei 3-ų ir 4-ų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 325 numeriai: 127 Lagoon View Room tipo numeriai 
(su vaizdu į sodą arba į marias, maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m), 
114 Sea View Room tipo numerių (su vaizdu į jūros pusę, su 
vaizdu į jūrą, 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). Taip pat yra Connected tipo 
numerių, numerių nerūkantiems bei 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
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Vaikams:
 ♦ baseinas (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 

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.82



Luxe
viskas 
įskaičiuota5MOVENPICK RESORT SOMA BAY

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ vonia / dušas
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ televizorius
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ virdulys

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 baseinai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ parduotuvės
 ♦ autobusas iki miesto centro

VIEŠBUČIO VIETA: apie 57,5 km iki Hurgados oro uosto, apie 
64,5 km iki Hurgados centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2013 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
4-ių aukštų pastatas (50 % numerių be balkonų arba terasų), 
kuriame yra 418 numerių: Classic Garden / Lagoon View Room tipo 
numeriai (miegamasis, vonios kambarys, balkonas arba langas, 
maks. 1+1 asm., 30 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną, jei 
yra), Deluxe Room Pool View tipo numeriai (miegamasis, vonios 
kambarys, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 40–45 kv. m 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Deluxe Room Sea 
View tipo numeriai (miegamasis, vonios kambarys, balkonas, 
maks. 2+2 asm., 40–45 kv. m įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną), Deluxe Suite Direct Sea View tipo numeriai (miegamasis, 
vonios kambarys, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 105 
kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Family Room 
tipo numeriai (miegamasis, vonios kambarys, balkonas, maks. 
2+2 asm., 60 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną), Junior 
Suite Back View tipo numeriai (miegamasis, vonios kambarys, 
balkonas, maks. 2+2 asm., 65 kv. m įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną). Yra 8 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, yra koralų, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.moevenpick-hotels.com
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

Pramogos ir sportas:
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ pirtis*
 ♦ petankė 
 ♦ smiginis 
 ♦ kanoja*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ katamaranas*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ aerobika 
 ♦ „bananas“* 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ parasparnių sportas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ sauna 
 ♦ masažas*
 ♦ vandens polo
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ jėgos aitvarų sportas* 

* Už papildomą mokestį.
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Kurortas

Egipte yra vieta, kurios visiškai neblaško triukšmas ir kasdienybės problemos. Tai 
Raudonosios jūros pakrantėje jaukiai įsikūrusi Safaga. Apie 50 km nuo Hurgados nutolęs 

miestelis žavi ramia atmosfera, o jo smėlis ir druskingas vanduo, sakoma, daro stebuklus.

Safaga
RAMYBė TARP SMėLIO 
IR BANGų
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SAFAGA

Visada palankus vėjas
Prieš porą dešimtmečių Safagoje vyko 
Raudonosios jūros burlenčių pasaulio 
čempionatas. O dabar, suvilioti vėjo ir aukštų 
bangų, į Safagą kasmet vyksta banglenčių ir 
jėgos aitvarų entuziastai. Mat Raudonosios jūros 
srovės ir vėjas vandens sportui čia ypač palankūs.

Povandeniniai peizažai
Giluminio nardymo mėgėjams Safaga taip pat turi 
ką pasiūlyti. Visai netoli kranto akį traukia tikras 
gelmių muziejus: abejingų nepalieka įvairiaspalviai 
koralų rifai ir į 30 metrų gylį nugrimzdęs keltas 
„Salem Express“.

Juodasis Safagos auksas
Didžiausiu kurorto turtu laikomas juodas it anglis 
paplūdimių smėlis. Sakoma, kad jis drauge su ypatingu 
kurorto mikroklimatu gydo odos ligas, padeda įveikti kaulų 
ir raumenų sistemų sutrikimus. Gydomąsias galias iš tiesų 
verta patikrinti savo kūnu. Na, o jei neturite sveikatos 
problemų, juodojo smėlio kopos bus puikus būdas sugaudyti 
visą Egipto saulės šilumą.

       Safaga labai skiriasi nuo didžiųjų Egipto
kurortų: čia neišgirsite arabiško šurmulio
ir nerasite nė vieno per naktį veikiančio
baro ar retorano. Todėl poilsiaudami visus 
malonumus patirsite dieną.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota5MAGIC LIFE KALAWY IMPERIAL

Numeriuose:
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius
 ♦ seifas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ numerių tvarkymas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 6 barai
 ♦ 4 baseinai
 ♦ kirpykla
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas
 ♦ 6 vandens kalneliai

Pramogos ir sportas:
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ sauna*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ skvošas 
 ♦ teniso inventorius
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ mini golfas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas
 ♦ biliardas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs Safagos kurorte, apie 90 km iki 
Hurgados tarptautinio oro uosto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir 14 papildomų pastatų, kuriuose yra 537 numeriai: 
Standard Garden View tipo numeriai (32 kv. m įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą, miegamasis, maks. 3 asm.), Standard 
Sea View tipo numeriai (32 kv. m įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą, miegamasis, maks. 3 asm.), Family Garden View 
tipo numeriai (42 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą, miegamasis su durimis, svetainė, maks. 4 asm.).
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis / smėlio, yra pontonas, 
rekomenduojama speciali avalynė, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.magiclife.com
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Vaikams:
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ baseinas (šildomas)
 ♦ kampelis restorane
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.86



Viskas 
įskaičiuota4LOTUS BAY SAFAGA

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

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 televizija (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*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 57 km iki Hurgados oro uosto, apie 
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, 
kuriame yra 224 numeriai, iš jų 220 Garden / Sea View tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 24–28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio / koralų, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, 
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
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Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

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

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 

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4MENAVILLE SAFAGA

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

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

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

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

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*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 58 km iki Hurgados oro uosto, apie 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 
Standard Room tipo numeriai (baseino / sodo vaizdas, maks. 
2+2 asm., 20–30 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 103 
Superior Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 3+1 asm., 
30–35 kv. m įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 
6 Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks 4+2 asm., 70 kv. m 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną). Taip pat yra Connected tipo 
numerių, numerių nerūkantiems bei žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10–15 m), smėlio / 
akmenuotas, yra prieplauka, 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
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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

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.88



Viskas 
įskaičiuota4SHAMS SAFAGA

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ vonia / dušas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

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

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

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ numerių tvarkymas kasdien

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 52 km iki Hurgados oro uosto, apie 
60 km iki Hurgados miesto, apie 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 
Standard Room tipo numeriai (su galiniu vaizdu arba vaizdu 
į kalnus, pagrindiniame pastate, maks. 2+2 asm., 31–36 
kv. m), 136 Bungalow tipo numeriai (su vaizdu į sodą arba 
jūrą, maks. 2+1 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
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Vaikams:
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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*

* Už papildomą mokestį.
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Kurortai

Marsa 
Alamas

TYLOS OAZė JŪROS FONE

Kurortas

Švari ir skaidri jūra, žmogaus veiklos pėdsakų napalytėti koraliniai rifai, 
turtinga povandeninė flora bei pirmosios smaragdų kasyklos pasaulyje – 

visa tai ir dar daugiau žada Marsa Alamas.

90
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Vienas vardas – 
du veidai
Prie Raudonosios jūros iš tiesų įsikūrę 
net du Marsa Alamai. Keliautojų 
pamėgtas kurortas pavadinimu dalijasi su 
kaimynystėje gyvuojančiu žvejų kaimeliu. 
Pastarasis didžiuojasi ne tik autentiška 
atmosfera – apie ilgą ir turiningą kaimelio 
istoriją byloja uolose išlikę piešiniai, įrėžti 
dar akmens amžiuje.

Į pasimatymą su jūra
Ypatinga pažintis laukia Delfinų saloje – 
Jus pasitiks laukinės gamtos ramybė, 
reginių egzotika ir, žinoma, draugiškieji 
delfinai. O nardymo entuziastams 
rekomenduojame aplankyti Elfinstouno 
rifą – pasakiško grožio koralų ir olų 
karalystę, baltapelekių ir kūjagalvių ryklių 
bei itin retų didžiųjų vėžlių namus.

       Marsa Alamas tiesiog 
sutvertas mėgautis jūros 
teikiamais privalumais: 
nuo pramogų iki vaizdo pro 
numerio langą – visi šio 
kurorto viešbučiai pastatyti 
ant jūros kranto.

Irma Baublytė
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė

įdomu
Marsa Alamo pietuose, Vadi el Gemalo nacionaliniame 

parke, esančios smaragdų kasyklos – seniausios 
pasaulyje, tačiau aplankyti jas galima ir šiandien. Nuo 

pat  įkūrimo šios kasyklos vadinamos Kleopatros vardu.
Kodėl?  Žinoma, dėl ypatingos faraonės aistros 

smaragdams.
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Viskas 
įskaičiuota5FANTAZIA RESORT MARSA ALAM

Numeriuose:
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ mini baras*
 ♦ seifas 
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

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

 ♦ dušas
 ♦ grindys – plytelės

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

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ kirpykla*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ taksi paslaugos*
 ♦ parduotuvės
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 6 barai
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*

Pramogos ir sportas:
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ biliardas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ pirtis*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ masažas*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ sauna*
 ♦ stalo futbolas*
 ♦ smiginis*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 305 km iki Hurgados oro uosto, apie 85 
km iki Marsa Alamo oro uosto, apie 154 km iki El-Kuseiro miesto 
centro.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
2-jų aukštų pastatas (tik registratūra) ir du 2-jų aukštų pastatai. 
Iš viso viešbutyje yra 254 numeriai, iš jų 248 Standard Room tipo 
numeriai (su vaizdu į baseiną, sodą, jūrą, jūros pusę, maks. 3+1 
asm., 35 kv. m). Taip pat yra Connected tipo numerių ir numerių 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra prieplauka, pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
4 žvaigždutės.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fantaziamarsaalam.com
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.92



Viskas 
įskaičiuota5HILTON MARSA ALAM 

NUBIAN RESORT

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ mini baras*
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ palydovinė televizija (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 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 220 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 30 km iki Marsa Alamo oro uosto, apie 97 km iki El 
Kuseiro kurorto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 1-o aukšto pastatas ir 1-o, 2-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 354 numeriai: 288 Standard Room 
tipo numeriai (sodo / baseino / jūros vaizdas, maks. 3 
asm., 37 kv. m), 48 Deluxe Room tipo numeriai (sodo / 
jūros vaizdas, maks. 3 asm., 48 kv. m). Yra Suite, Family 
Room, Connected tipų numerių, numerių nerūkantiems ir 
žmonėms su negalia.
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
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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 

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*

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota5NOVOTEL MARSA ALAM

Numeriuose:
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ seifas 
 ♦ mini baras*
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ telefonas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ vonia / dušas
 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ patalynės keitimas kasdien

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ kirpykla
 ♦ 3 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ restoranas
 ♦ a la carte restoranas
 ♦ 3 baseinai
 ♦ parduotuvės
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė*

 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ taksi paslaugos

Pramogos ir sportas:
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ petankė 
 ♦ vandens polo
 ♦ masažas*
 ♦ aerobika 
 ♦ smiginis 
 ♦ nardymas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ sauna*
 ♦ biliardas*
 ♦ pirtis*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: įsikūręs 165 km iki Hurgados, 60 km iki Marsa 
Alamo oro uosto, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2015 metais. Iš viso viešbutyje 268 
numeriai: Sea View Room tipo numeriai (vaizdas į jūros pusę, 
miegamasis, vonios kambarys, balkonas arba terasa, 36 kv. m 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą, maks. 2+2 arba 3+1 
asm.), Beach Front tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis, 
vonios kambarys, balkonas arba terasa, 36 kv. m įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą, maks. 2+2 arba 3+1 asm.).
PAPLŪDIMYS: koralinis / smėlio, jaučiami potvyniai ir atoslūgiai, 
yra pontonas, rekomenduojama speciali avalynė, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.novotel.com
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.94



Viskas 
įskaičiuota5AURORA BAY RESORT 

MARSA ALAM

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Numeriuose:
 ♦ telefonas
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 5 kartus 
per savaitę (pagal atskirą 
užklausą)

 ♦ dušas
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ aptarnavimas numeriuose*
 ♦ mini baras
 ♦ individualus oro 
kondicionierius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 3 restoranai
 ♦ 4 barai
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės
 ♦ kirpykla*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ interneto kavinė*

VIEŠBUČIO VIETA: apie 308 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 45 km iki Marsa Alamo oro uosto, apie 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 Room 
tipo numeriai (su vaizdu į sodą / baseiną / į jūros pusę, 1 
miegamasis su durimis, maks. 2+2 asm., 57 kv. m), 120 
Family Room tipo numerių (su vaizdu į sodą / baseiną, 2 
miegamieji su durimis, maks. 6 asm., 73 kv. m), 120 Classic 
Room tipo numerių (su vaizdu į sodą, vienas miegamasis 
su durimis, maks. 2 asm, 25 kv. m įskaitant vonios kambarį 
ir balkoną, bendra svetainė su kitu numeriu, bendras 
balkonas su kitu numeriu).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 100 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra baras, 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
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius vaikams pagrindiniame 
baseine (nešildomas)

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Svarbi informacija keliaujantiems

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. 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 
Vilniaus oro uoste iki registracijos į skrydį. Ją išduoda UAB „Tez Tour“ 
atstovas, esantis pirmame išvykimo salės aukšte (vieta pažymėta UAB 
„Tez Tour“ logotipu. 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, atvykimo oro uoste pasų kontrolės metu pasą 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.
ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, 
which do not have contracts with the Republic of Lithuania according 
to elimination of visas for travel to the Republic of Lithuania, when 
purchasing a trip with departure from Lithuania / return to Lithuania, 
must have a multiple entry visa (Schengen or National visa), valid not 
less than the duration of the trip (detailed information you can find 

www.migracija.lt).
ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим 
безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые 
приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из / в 
Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную 
или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее 
продолжительности поездки/путёвки (подробную информацию 
можно получить www.migracija.lt).

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 jų lydinčių asmenų sąrašu bei šio rašto kopija. Sąraše privalo 
būti nurodyti išvykstančių vaikų ir juos lydinčių asmenų duomenys: 
vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos piliečio paso 
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, nuro-
dydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas vyksta. Nuo 2007 m. 
birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio valstybes nebeišduo-
da Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos skyriai. Atitinkamą doku-
mentą 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 išvyki-
mo į užsienį sąlygas ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt arba 
sužinokite paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda
Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet 
Airlines“ skrydžiuose
Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito 
vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams 
nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – 
nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais 
ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14 metų ir 
vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų 
sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių 
asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir 
nesinaudojančių  paslauga „Nelydymų vaikų palyda“,  tėvai arba suaugęs 
lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio 
asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM, kurią rasite 
svetainėje www.teztour.lt. Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota forma 
turi būti siunčiama tiesiogiai arba per jus aptarnavusią kelionių agentūrą 
elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki 
skrydžio pradžios.  UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs 
aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus 
nuostolius. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje 
www.teztour.lt.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali 
keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl 
informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių 
agentūrą.
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Skrydis nėštumo metu
Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji 
privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo 
trukmė ir leidimas skristi. Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo 
apribojimai netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), 
būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė nei 
7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda 
savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ 
bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nėščios moters ir kūdikio 
sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos. 
Prašome informuoti apie moters nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, 
nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) kelionių organizatorių tiesiogiai arba 
per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą el. pašto adresu 
avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. Gydytojo 
pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš kiekvieną skrydį 
(t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu kelionės 
trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota pirminiam skrydžiui, galėtų galioti 
ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais, 
nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, 
likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. Gydytojo pažyma, 
jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į anglų kalbą (vertimas 
turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės metu. Jeigu 
Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją prašome 
pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą.

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.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt 
(pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją).
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją 
Jums suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio 
registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame 
segtuve. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių 
vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos 
trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos 
vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. 
Prašome sekti pakeitimus.  
Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio 
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 arba dėl savo 
kaltės neatvyksta į oro uostą.

Bagažas
Jei nėra nurodyta kitaip, kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, 
nemokamai leidžiama vežtis 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. Jeigu keli 

asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 
kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį vykdančios 
aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės 
dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą 
rasite interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį 
vykdančią aviakompaniją).
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už 
kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt (pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją).
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produktų, 
pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens 
dokumentų ir pan.  Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius 
ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro 
rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar 
pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais 
kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  
Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir 
Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles 
rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai 
turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus 
turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, 
krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite 
rasti interneto svetainėje www.teztour.lt .
UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats 
keleivis.

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 naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:
- gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė 
su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne 
didesni kaip 48 cm x 32 cm x 29 cm;
- gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama 
gyvūną išimti iš narvo;
- gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, 
katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į 
specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
- gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, 
įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar 
tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
- specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad 
gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus 
nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno 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 
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turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;
- nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės 
dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų 
sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į 
šalį ir dėl to patirtų nuostolių;
- Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti 
bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio 
saloną;
- gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. 
Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. 
- Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigijama kelionė arba 
lėktuvo bilietas;
- 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 / grįžimo datas ir 
užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau 
kaip 48 val. iki skrydžio.
Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką 
atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo 
pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais 
taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.
 
Draudimai 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, 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
Jei Jūsų registruotasis bagažas neatvyksta kartu su Jūsų lėktuvu ar yra 
sugadinamas, iš karto po skrydžio nedelsdami informuokite atvykimo oro 
uosto prarasto bagažo skyrių. Jei bagažas vėluoja, gausite pranešimo apie 
bagažo vėlavimą egzempliorių, jei sugadintas pranešimo apie sugadintą 
bagažą egzempliorių. 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. Prie pareiškimo turi 
būti pridėtas iš oro uosto prarasto bagažo skyriaus gautas dokumentas. 
Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio ar sugadinto 
bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo /
sugadinimo ir / ar nepateiktas bagažo dingimą /sugadinimą 
patvirtinantis dokumentas, gautas iš oro uosto bagažo skyriaus. 
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.

Svarbi informacija keliaujantiems

DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu 
www.smallplanet.aero/lt (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
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.

Daugiau informacijos
Prieš išvykdami 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
Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, su-
teiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susi-
tikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informa-
cijos 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, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba 
anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine 
forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių 
kalbomis.

Ekskursijos
TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ 
TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią 
informaciją apie ekskursijų trukmę, programą, kainas.
Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR EGYPT. UAB „Tez Tour“ turistinių 
ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. Siūlome 
turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei 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 
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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 apašymuose 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.

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, 
sutuoktiniai, kurių vienas iš asmenų (arba abu) yra Egipto (ar kitų arabų 
šalių) pilietis, gali būti apgyvendinami kartu viename numeryje tik 
pateikus 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 
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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, 
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 dalinamas porcijomis.
A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. 
Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei 
vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį 
būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio 
administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali 
būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) 
arba už papildomą mokestį. 
Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio 
administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate 
vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių 
paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis 
tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis 
nustatoma 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. Kainoraštį galite rasti interneto 
svetainėje www.teztour.lt.

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. 

Rekomendacijos dėl saugumo priemonių kelionės metu 
Visiems turistams rekomenduojame kelionės metu imtis visų būtinų 
saugumo priemonių savo turto apsaugojimui nuo vagysčių – kelionės 
metu būti budriems ir atidiems ir, be kita ko, drausti savo kelionę įsigyjant 
bagažo draudimą.
Turistams, gyvenantiems viešbučiuose, rekomenduojame naudotis 
viešbučio numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus 
daiktus, dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, 
nes įprastai nei viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius 
neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už 
papildomą mokestį. Viešbutyje nesant seifų, rekomenduojame vertingų 
daiktų, dokumentų bei pinigų nepalikti kambaryje ir laikyti prie savęs.
Turistams, vykstantiems į ekskursijas, rekomenduojame nepalikti 
autobuse savo daiktų, nes įprastai nei pervežimą vykdantis subjektas, 
nei kelionių organizatorius neatsako už autobuse be priežiūros paliktus 
daiktus. Ekskursijų metu prašome vertingus daiktus, dokumentus bei 
pinigus laikyti prie savęs, atidžiai juos saugoti, ypač didelio susibūrimo 
vietose, nepalikti daiktų be priežiūros.
Įvykus vagystei, prašome nedelsiant apie tai pranešti kelionių 
organizatoriaus atstovui, draudimo kompanijai draudimo polise nurodytu 
telefono numeriu (jeigu esate apsidraudę kelionių draudimu nuo turto 
praradimo) bei kreiptis į policiją.

Mini baras
Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais 
gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, 
šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų 
ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos 
viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant 
poilsiautojui.
Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik 
poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis 
vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai 
kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip 
šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių).
Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš 
viešbučio.

Oro kondicionieriai
Viešbučiuose oro kondicionieriai būna dviejų tipų: centrinis arba 
individualus. Centrinis oro kondicionierius valdomas viešbučio 
administracijos nuožiūra, dažniausiai 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 pvz., nuo vieno viešbučio korpuso reikės paėjėti 100 metrų, 
nuo kito – 500 metrų ir daugiau). Pažymėtina, kad dėl infrastruktūros 
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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 pagristumą. 
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.
DĖMESIO! Pretenzijas dėl skrydžio atidėjimo, atšaukimo ar atsisakymo 
vežti, bagažo dingimo, sugadinimo ar vėlavimo, kai skrydį vykdantis 
vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“, prašome užpildyti ir 
pateikti pagal aviakompanijos „Small Planet Airlines“ parengtą formą: 
elektronine tvarka per pretenzijų pateikimo sistemą, esančią adresu 
www.smallplanet.aero/lt (skyrelis – „Keleiviams“, „Pretenzijos“).
Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę 
kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 
LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka.

Palikti / rasti daiktai
UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus 
turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 
6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius 
dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų 
sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti 
turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas. 

„Room service“ (aptarnavimas numeriuose)
Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su 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 
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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 (tai 
gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita 
miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna 
mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei 
vienam asmeniui DBL numeryje.
DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis 
numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma 
vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas 
fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova 
dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija 
numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam 
asmeniui ir vaikui 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.
TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai 
su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma 
pristatoma lova, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule 
lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose 
būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas 
iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir tipo 
sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.
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. 
4 PAX – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia 
numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem 
atskiromis lovomis bei dar dviem papildomomis lovomis. Dažniausiai dėl 
vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 4 lovos, bet dvi 
iš jų gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis–lova ar kitos 
miegui skirtos priemonės.

Numerių kategorijos
R.O.H. (Run Of The House) arba Promo – 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 EGYPT klientų aptarnavimo centras  
Tel. +2 069 362 0999
El. p.: 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
E-mail: amb.eg@urm.lt, consul.egypt@urm.lt

Pasibaigus konsulato darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis  nelaimingų 
atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais  skambinkite į Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministeriją  telefonu +370 706 52444.
Visa kataloge pateikta informacija apie viešbučius, jų kategorijas, 
siūlomas paslaugas ir pramogas gali keistis, todėl naujausią informaciją 
apie pasikeitimus galite rasti UAB „Tez Tour“ tinklapyje www.teztour.lt.

102



turizmo paslaugų teikimo sutarties sąlygos
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 yra išvykstama) skelbiama naujausia ir aktualiausia informacija apie viešbučius, jų 
kategorijų, paslaugų ir pramogų juose pasikeitimus po katalogo išleidimo.
1.1.2. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus, t. y. 80 procentų vietų keleiviams numatytame lėktuve, pranešti raštu apie kelionės anuliavimą likus ne mažiau kaip 10 
kalendorinių dienų iki kelionės pradžios. Turistams tinkamai pranešus apie kelionės anuliavimą ir grąžinus įmokėtus pinigus už kelionę, kelionių organizatorius nebeatsako už 
turistų patirtą žalą.
1.1.3. Iki sutarties pasirašymo įteikti turistui (-ams) rašytinį dokumentą, kuriame būtų pateikta tiksli ir neklaidinanti informacija apie 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, numatytas 
kataloge ar kitoje kelionę aprašančioje medžiagoje arba pakeistoje programoje, transporto priemones, kuriomis vykstama, jų charakteristikas ir kategoriją, apgyvendinimo 
tipą, objekto vietą, kategoriją ar patogumų lygį ir pagrindinius ypatumus bei klasę (pagal atitinkamas priimančios valstybės taisykles), maitinimą.
Pastaroji informacija skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje www.tez-tour.com (skyrelyje „Jūsų regionas“ turi būti pasirinktas regionas pagal šalį, iš kurios 
yra 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. 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 yra išvykstama).
1.1.5. Tais atvejais, kai kelionių organizatorius sutartimi įsipareigoja suteikti turistui apgyvendinimo paslaugas, atitinkančias konkrečią kategoriją pagal priimančios šalies 
taisykles, nenurodant konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo, kelionių organizatorius iki sutarties pasirašymo įsipareigoja informuoti turistą apie apgyvendinimo tipą, 
kategoriją bei maitinimą. Kelionių organizatorius taip pat įsipareigoja suteikti turistui neklaidinančią ir išsamią informaciją apie patogumų, paslaugų ir pramogų lygį, kiekį ir 
kokybę bei galimus jų skirtumus, priklausančius nuo konkretaus apgyvendinimo paslaugų teikėjo. 
1.1.6. Prieš išvykstant į kelionę rašytine forma turistui pateikti: informaciją apie tarpines stotis ir sustojimo laiką, buvimo vietą bei informaciją apie keleivio vietą transporto 
priemonėje (išskyrus lėktuvą bei nenumatytus techninius sustojimus); kelionių organizatoriaus 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 dokumentams įforminti.
1.1.9. Kai sutartis sudaroma nuotolinės prekybos būdu, laikoma, kad sutartis sudaryta tokiomis sąlygomis, kokios buvo skelbiamos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto 
svetainėje (ar elektroninės prekybos sistemoje)   kelionės įsigijimo metu. Jeigu sutarties sąlygos oficialioje kelionių organizatoriaus interneto svetainėje neskelbiamos ar 
kelionės įsigijimo metu nebuvo paskelbtos, laikoma, kad sutartis buvo sudaryta pagal standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas.
1.1.10. 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 likus 3 savaitėms 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, kurios išvykimas yra ne iš Lietuvos ir / arba kelionę, kuriai taikomos specialios apmokėjimo sąlygos, 
atsiskaitymo už kelionę sąlygos, kurios skiriasi nuo šiame punkte nurodytų standartinių apmokėjimo sąlygų, yra atskirai nurodomos Turizmo paslaugų teikimo sutartyje.
1.2.2. Pateikti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus kelionių organizatoriui įvykdyti šią sutartį; atvykti laiku į nurodytą pirminę, tarpinę bei kelionės vadovo nurodytas 
išvykimo vietas; laikytis organizatoriaus nurodymų dėl kelionės ar atskirų jos dalių vykdymo; laikytis viešosios tvarkos, tarptautinių keleivių vežimo taisyklių, bagažo gabenimo 
tvarkos ir į šalį įvežamų daiktų kiekio, skaičiaus ir draudimų reikalavimų. Vykdyti pasienio ir muitinės tarnybų nurodymus. Vykstant į kelionę su nepilnamečiais vaikais, laikytis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 302 patvirtinto „Vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybes, nepriklausančias Šengeno erdvei, tvarkos 
aprašo“ (Žin., 2002, Nr. 23-858).
1.2.3. Atsakyti už kelionės metu padarytą žalą (sugadintą viešbučio inventorių, transporto priemones ir kt.). Jeigu žala padaryta nepilnamečio, visus nuostolius už jį apmoka 
atsakingas asmuo. Jeigu turistas prisiima kaltę ir sutinka atlyginti žalą, ją reikia atlyginti vietoje. Tais atvejais, kai turistas kaltės neprisiima, kelionių organizatorius turi teisę žalą 
išieškoti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Turistas neprivalo atlyginti žalos, atsiradusios dėl nenugalimos jėgos.
1.2.4. Turistas, pagrindinė šios sutarties šalis, privalo informuoti kitus turistus  (naudos gavėjus), kad turistinė kelionė yra organizuojama tik pagal šioje sutartyje nurodytas 
sąlygas ir visi turistai privalo vykdyti visas sutarties sąlygas.
 
2. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
2.1. Turisto teisė atsisakyti sutarties:
2.1.1. Turistas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti sutarties, žemiau sutartyje numatytomis sąlygomis. Sutarties atsisakymas įsigalioja nuo jo 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 sutinka, kad nuostolių 
dydis dėl turisto sutarties atsisakymo nustatomas pagal šios sutarties 2.1.1 punkte pateiktą lentelę, tačiau bet kuriuo atveju atlygintinų tiesioginių nuostolių dydis negali viršyti 
sutartyje nustatytos kelionės kainos. Turistui pareikalavus, kelionių organizatorius pateiks dėl šiame punkte nurodyto sutarties atsisakymo patirtų nuostolių pagrindimą.  
2.1.3. Jeigu turistas atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, arba dėl su turistu 
nesusijusių aplinkybių, kurių jis negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti, turistas turi teisę reikalauti, kad jam būtų grąžinti už kelionę 
sumokėti pinigai arba jo sutikimu kompensuota kitu būdu.
2.2. Kelionių organizatoriaus teisė atsisakyti sutarties:
2.2.1. Kelionių organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties tik dėl svarbių priežasčių, apie kurias jis nedelsdamas informuoja turistą.
2.2.2. Jeigu kelionių organizatorius atsisako sutarties dėl aplinkybių, už kurias turistas neatsako, jis privalo pasiūlyti turistui naują, tokios pat ar geresnės kokybės, alternatyvų 
kelionės variantą. Jeigu turistas pasiūlytos kelionės atsisako arba dėl pagrįstų priežasčių nėra galimybės turistui pasiūlyti alternatyvią kelionę, kelionių organizatorius turi 
grąžinti turistui už kelionę įmokėtus pinigus. 

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 21 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 11 dienų iki 2 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %
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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 perimantis) asmuo, perėmęs 
kelionę, atsako solidariai kelionės organizatoriui už kelionės kainos ir išlaidų, susijusių su teisės į kelionę perleidimu, sumokėjimą. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę 
trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui  perleidžiama likus iki kelionės pradžios ne mažiau kaip 7 dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 28 EUR asmeniui, jeigu šis 
perleidimas yra įmanomas. Šalys susitaria ir sutinka, kad jeigu teisė į kelionę trečiajam (kelionę perimančiam) asmeniui perleidžiama likus iki kelionės pradžios  mažiau kaip 7 
dienoms, kelionės perleidimo išlaidos sudaro 57 EUR 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 pagalbos ir paramos 
teikimu, turi atlyginti pats turistas. Jeigu už netinkamą sutarties vykdymą atsako kelionių organizatorius ar asmuo, kurio pagalba kelionių organizatorius naudojasi, tai visas 
išlaidas, susijusias su papildomos pagalbos ir paramos teikimu turistui, apmoka pats kelionių organizatorius.
5.3. Jeigu prasidėjus kelionei ar jos metu paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės įvykdyti pagrindinės sutartų paslaugų dalies, jis privalo pasiūlyti turistui (-ams) tinkamas 
alternatyvias paslaugas už tokią pačią kainą sutartyje nurodytam terminui bei kompensuoti turistui anksčiau pasiūlytų ir faktiškai suteiktų paslaugų kainos skirtumą. Jeigu 
kelionių organizatorius dėl pagrįstų priežasčių negali pasiūlyti alternatyvių paslaugų arba dėl protingų priežasčių turistas jų atsisakė, kelionių organizatorius be papildomo 
užmokesčio, turi užtikrinti turisto grąžinimą atgal arba nuvežimą į kitą vietovę, dėl kurios sutinka turistas, taip pat grąžinti turistui pinigus už nesuteiktas paslaugas.
5.4. Kelionių organizatorius neturi teisės riboti ar panaikinti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą turistui, jeigu žala padaroma dėl kelionių organizatoriaus tyčios ar didelio 
neatsargumo.
5.5. Turistui padaryta turtinė ir neturtinė žala atlyginama Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
5.6. 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 
derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
6.3. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti - turistas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, 
www.vvtat.lt) arba į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 
6.4. Po šios sutarties pasirašymo sutarties sąlygų esminiai pakeitimai (pagrindinė sutartų paslaugų dalis ir kaina) galimi tik abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
6.5. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnio 10 dalį įgyvendinančių ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka turistai dėl turizmo paslaugų teikėjų prievolių 
nevykdymo gali kreiptis į Valstybinį turizmo departamentą. 
6.6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: po vieną kelionių organizatoriui ir turistui (-ams). Visi egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Sutarties pasirašymas dar negarantuoja, jog turisto pasirinktam viešbučiui bus patvirtinta rezervacija. Apie rezervacijos patvirtinimą turistui bus pranešta atskirai. Nepatvirtinus 
rezervacijos, pasirašyta sutartis dėl apgyvendinimo konkrečiame viešbutyje netenka galios. Turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą, sudarydamas naują sutartį. 
Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, kelionių organizatorius turi grąžinti turistui įmokėtus pinigus už netekusią galios sudarytą sutartį.
Nesumokėjus šiose sąlygose nustatyta tvarka nurodytos kelionės kainos ar jos dalies, sutartis netenka galios. Tokiu atveju turistas turi teisę pasirinkti alternatyvų kelionės variantą 
iš kelionių organizatoriaus tuo metu siūlomų kelionių, sudarydamas naują sutartį. Turistui atsisakius sudaryti naują sutartį, turistas privalo atlyginti kelionių organizatoriaus patirtus 
nuostolius 2.1.1 punkte nustatyta tvarka. 
Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, įsigijusiems turistinę kelionę, kai išvykimas / grįžimas yra iš / į Lietuvą, būtina daugkartinė 
(Šengeno arba nacionalinė) viza, galiojanti ne trumpiau kaip kelionės laiklotarpiu (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, taip pat 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 kiti 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 yra 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. 
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2016-05-01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus 
skelbiama tinklapyje www.tez-tour.com.
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Transportas

2
Greitoji keleivių patikra

Parduotuvės

Kavinės

5Verslo klubas

6Kino salė

7
Vanduo Skrendu


