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Apie TEZ TOUR

Nuo pirmosios „Tez Tour Lietuva“ 
suorganizuotos kelionės praėjo jau 
14 metų. Per metus į svajonių šalis 
iš Lietuvos išlydime beveik 
100 000 keliautojų. Drauge 
aplankyti kviečiame net 22 kryptis. 
O kad Jūsų poilsiui nieko netrūktų, 
siūlome daugiau nei 5 000 įvairaus 
lygio viešbučių, kurių sąrašas 
nuolat pildomas.

PATIRTIS KALBA
UŽ MUS
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DURKITE PIRŠTU Į ŽEMĖLAPĮ, 
SUSIKRAUKITE LAGAMINĄ IR KELIAUJAM!

Drauge aplankysime faraonų 
paslaptis saugantį Egiptą ir 
antikinių mitų apraizgytą Graikiją, 
godžiai gersime saulę auksiniuose 
Bulgarijos paplūdimiuose, nardysime 
Viduržemio jūroje, džiaugsimės 
plačiais Fuerteventūros paplūdimiais, 
krykštaudami iš džiaugsmo 
leisimės žemyn Italijos ir Austrijos 
Alpių šlaitais ir mėtysimės sniegu, 
lepinsime skrandžius turkiškais 
saldumynais ir neapolietiška pica, 
jodinėsime asiliukais Kipre,  šoksime 
flamenką Ispanijoje,

grožėsimės uolingais krantais 
Tenerifėje, ieškosime
lauktuvių spalvingame  Tailando 
turguje, žavėsimės prabanga ir 
sieksime rekordų Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose…
Iš kelionių parsivešime tik gerą 
nuotaiką ir begalinį norą sugrįžti, 
o vieninteliai Jūsų rūpesčiai 
bus – kaip neperkaisti saulėje ir 
neparvirsti nuo slidžių, kur ieškoti 
lauktuvių ir ką pasikviesti drauge. 
Visa kita palikite mums.  Tai kaip – 
leidžiamės į nuotykį?

NUOTYKIAI 
EGIPTE!

Kviečiame į smagų nuotykį amžinos vasaros 
šalyje! Drauge braidysime po šiltą smėlį, 
godžiai tyrinėsime Raudonosios jūros gelmes 
ir atsipalaiduosime šiuolaikiškų kurortų 
viešbučiuose, o sekdami faraonų pėdsakais, 
ieškosime senojo pasaulio stebuklų.
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Per ilgą savo gyvavimo istoriją, Egiptas turėjo daugybę 
vardų. Senosios karalystės laikotarpiu dėl derlingo Nilo slėnio 
dirvožemio jis vadintas Kemet, arba Juodąja Žeme, o dėl 
miližiniškų dykumų – Deshret, arba Raudonąja Žeme. Vėliau 
Egiptas buvo pakrikštytas Hwt-ka-Ptah – vieno iš pirmųjų 
Egipto dievų Ptacho namais. Graikų laikais tai buvo Aegyptus, o 
dabar – Egipto Arabų Respublika.

Lietinga šalimi Egipto tikrai nepavadinsi – per metus 
čia vidutiniškai iškrenta tik du su puse centimetro 
lietaus. Karštas ir sausas klimatas kaitina Egipto 
žemę beveik ištisus metus, o ilgai laukti krituliai čia 
pasirodo žiemą. Bet juk atostogoms lietaus nereikia, 
tiesa?

VISADA GERAS ORAS

10 įdomybių
Egiptas – didingų istorijos paminklų, neaprėpiamų dykumų ir tūkstantmečių paslapčių šalis, kuri 
tikrai neapsiriboja piramidėmis ir faraonais. Ko dar nežinote apie jo praeitį ir dabartį? Kviečiame 
pasižvalgyti po įdomiausių Egipto faktų dešimtuką.

BENDRA VĖLIAVA
Raudona, balta ir juoda – tai spalvos, vienijančios net keturių 
valstybių vėliavas. Egiptas šiuo deriniu dalinasi su Sirija, Iraku ir 
Jemenu. Nuo likusių trijų Egipto vėliavą skiria nacionalinis šalies 
simbolis – auksinis Saladino erelis.

AŠARŲ UPĖ
Svarbiausios ir vienintelės Egipto upės pavadinimas kilo iš semitų 
kalbos žodžio nahal, reikšiančio „upę“, o patys egiptiečiai anksčiau 
vadino ją iteru – „didžiąja upe“ – ir tikėjo, kad kasmetinius Nilo 
potvynius sukelia deivės Izidės ašaros. Ta proga kartą per metus 
Egipte buvo švenčiama „Ašarų naktis“.

PO MIRTIES
Senovės egiptiečiai tikėjo, kad mumifikavimas užtikrina 
saugų mirusiojo perėjimą į pomirtinį pasaulį – svarbu, kad 
siela atpažintų savo kūną ir galėtų vėl jame apsigyventi. 
Todėl mirusiojo palaikus stengdavosi „užkonservuoti“: 
balzamuodavo su druska, vyniodavo į lininius tvarsčius 
ir laidodavo sarkofaguose, o iš kūno išimtus organus 
saugodavo specialiose skirtingus dievus vaizduojančiose 
urnose.

KAIP VADINTI?

EGIPTO ĮDOMybIų10
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Maždaug trečiame tūkstantmetyje prieš mūsų erą sukurtas 
hieroglifų raštas mūsų abėcėlę pranoksta ne tik amžiumi, 
bet ir ženklų gausa: lietuviškoje abėcėlėje yra vos 32 raidės, o 
Egipto hieroglifų priskaičiuojama per 7000.

Senovės egiptiečiai garbino daugiau kaip 1000 skirtingų 
dievų ir deivių, kuriuos vaizdavo su įvairių gyvūnų galvomis. 
Tarp svarbiausiųjų: saulės dievas Ra (sakalas su saulės 
disku), vaisingumo ir derliaus dievas Amunas (žąsis), 
pomirtinio pasaulio dievas Anubis (šakalas), dangaus deivė 
Hator (karvė) ir dievas Horas (sakalas), mirties dievas Oziris ir 
jo žmona Izidė.

SUDĖTINGA ŽENKLŲ KALBA 

TŪKSTANČIAI DIEVŲ

MOTERŲ TEISĖS
Lyginant su kitomis senosiomis civilizacijomis, 
senovės Egipto moterys turėjo kur kas daugiau teisių 
ir privilegijų: jos galėjo turėti nuosavybės, sudarinėti 
verslo sandorius ir netgi inicijuoti skyrybas.

Senovės egiptiečiai įėjo į istoriją dar ir dėl to, kad 
padalino metus į 365 dienas ir 12 mėnesių. Pirmąjį 
kalendorių sudarė trys sezonai po keturis mėnesius, 
suskirstyti pagal skirtingais laikotarpiais dirbamus 
ūkio darbus. Be šio kalendoriaus, egiptiečiai turėjo dar 
du – mėnulio ir astronominį. O taip pat Egipte atsirado 
ir pirmoji laikrodžio versija. Tiek obelisko formos 
saulės laikrodžiai, tiek pirmosios klepsydros (vandens 
laikrodžiai) valandas pradėjo rodyti Egipte.

SKAIČIUOJANT LAIKĄ

Vienas mėgstamiausių egiptiečių gėrimų buvo… alus! 
Pirmieji pasaulio aludariai atsirado būtent faraonų 
šalyje, kur ši profesija buvo itin gerbiama – net 
mirusiuosius egiptiečiai laidojo kartu su aludario 
skulptūra, kad būdami anapus jie ir toliau galėtų 
mėgautis šiuo putojančiu išradimu.

PUTOJANTIS IŠRADIMAS 

5Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Apie šalį

Egiptas
AMŽINOS VASAROS ŠALIS

Sveiki atvykę į šalį, kuri švenčia vasarą 
ištisus metus ir kur viskas telpa vienoje 

vietoje: kontrastais žavi smėlio dykynės 
ir ryškiaspalviai Raudonosios jūros sodai, 

o senųjų šventyklų ir faraonų palikimo 
pašonėje spiečiasi šiuolaikiški kurortai, 

pasirengę išpildyti kiekvieną keliautojo norą.
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Oficialiai: Egipto Arabų Respublika.
Gyventojų skaičius: apie 81 mln.
Sostinė: Kairas.
Svarbiausi miestai: Kairas, Luksoras, Giza, 
Aleksandrija, Asuanas.
Oficiali kalba: arabų.
Pinigai: Egipto svaras (EGP).
Laiko zona: Rytų Europos (UTC + 2).
Geografija: didžioji dalis šalies teritorijos priklauso 
Šiaurės Afrikai, Pietvakarių Azijai priklauso Sinajaus 
pusiasalis.
Kada geriausia keliauti? 
Spalio–gegužės mėnesiais.

Apie Egiptą faktais

Nuotykiai Egipte
Išraižyti dykumą džipais, susipažinti su vietiniais 
beduinais, pajodinėti kuprangariais, pažiūrėti, kas 
gyvena Raudonosios jūros gelmėse, pakilti virš miesto 
oro balionu ar leistis į kruizą Nilu – Egipte klausimas, 
ką veikti, tikrai neiškils.

Būtina aplankyti
Jei šioje šalyje lankotės pirmą kartą, prisiminkite sąrašą 
vietų, kurias tiesiog privalu pamatyti. Visų pirma, Jūsų 
laukia garsioji Giza – UNESCO saugomų tūkstantmečių 
piramidžių miestas. Visai netoli šurmuliuoja Kairas – prie 
Nilo žiočių įsikūrusi Egipto sostinė, kurioje šiuolaikinis 
gyvenimas verda tarp faraonų laikus menančių paminklų. 
Romantiškai pažinčiai su istorija kviečia gražiausiu 
Egipto miestu vadinamas Luksoras, vaizdinga gamta vilioja 
piečiau esantis Asuanas, o paganyti akis po paskutinę 
senovės Egipto sostinę siūlo legendinė Aleksandrija.

Nepraeikite pro šalį
Lankantis Egipte, būtų nuodėmė neužsukti bent į vieną iš vietos 
turgaviečių. Tik čia pajusite, užuosite ir išgirsite tikrąjį Egiptą: su nosį 
kutenančiais prieskonių aromatais, smalsiai besidairančiais praeiviais ir 
aistringai savo prekes giriančiais prekeiviais. Nuo ko pradėti? Tiek turistai, 
tiek patys egiptiečiai lyg susitarę tvirtina: geriausia vieta leistis į pažintį su 
derėtis mėgstančiu Egiptu – Khan El Khalili turgus. Šis 500 metų senumo 
skersgatvių, takų ir krautuvėlių labirintas vinguriuoja Kairo centre ir yra 
viena lankomiausių apsipirkimo vietų pasaulyje.

      Egiptas – šalis, kurioje 
esate laukiami ištisus 
metus. Čia gera pabėgti 
atokvėpiui nuo lietuviškos 
žiemos, tačiau ir vasarą 
karštis atostogoms nėra 
per didelis: dėl sauso 
oro net labai aukšta 
temperatūra maloni ir 
lengviau pakeliama nei 
drėgno ir karšto klimato 
šalyse.

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė

7Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



Vaišingasis
Egiptas

Atostogos Egipte – tai ne tik ekskursijos po įspūdingos civilizacijos istoriją, bet ir galimybė kyštelėti nosį į 
egzotišką šalies virtuvę, kur karaliauja ryškiaspalviai stipraus aromato prieskoniai ir pavydėtinai saldūs desertai, 

o gardžiausias maistas parduodamas tiesiog gatvėje.

Egipto 
virtuvė
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Ką valgė senovės Egipte?
Senųjų Egipto gyventojų racione dominavo mėsos 
valgiai. Tačiau panašu, kad vegetarų būta ir prieš kelis 
tūkstančius metų. Dar ir šiandien čia mėgstamas 
besarah – vegetarinis patiekalas, kuriuo egiptiečiai 
mėgaujasi nuo faraonų laikų. Tai virtas kreminis 
padažas iš petražolių, krapų, svogūnų laiškų, žaliųjų 
paprikų, šviežių kalendrų ir prieskonių, kurį vietos 
gyventojai skanauja su tradicinės duonos papločiais.

Gatvės maisto kultūra
Egipte ji gyvybinga kaip niekur kitur. Tradicinių 
restoranų čia galite nesidairyti – visi kulinarijos 
šedevrai laukia tiesiog gatvėje. Ramiai klaidžiodami 
po miestą, pakeliui sutiksite ne vieną tradicinio 
gatvės maisto siūlantį prekeivį, o puikūs aromatai 
atves prie gardžiausių kąsnelių. Viešėdami Egipte, 
būtinai paragaukite koshari – nedideliuose indeliuose 
parduodamo makaronų, ryžių, avinžirnių ir lęšių 
patiekalo, paskaninto keptais svogūnais ir pomidorų 
pasta, taip pat nepraeikite pro prekystalius, siūlančius 
falafelių, kuriuos vietiniai vadina taamiya, tradicinės 
duonos ir naminių padažų, mėsos pyrago hawawshi, 
šviežių jautienos ir ryžių dešrelių mombar mahshy...

Arbata iš Egipto
Norėdami autgauti jėgas ir numalšinti 
troškulį, senovės egiptiečiai gerdavo 
skaisčiai raudoną, maloniai rūgštų 
gėrimą, kurį vadino karkade. Dabar juo 
noriai mėgaujasi ir europiečiai – tai ta 
pati daugeliui puikiai žinoma kinrožių 
arbata. 

Saldumynų nebūna 
per daug

Mėgstantiems pasmaližiauti tikrai patiks 
saldūs linkėjimai iš amžinos vasaros 
šalies:
•   basbousa – nenusakomai saldus manų 
pyragas, gausiai aplietas medaus sirupu;
•   kunafa – desertas, kuris išvaizda 
primena vermišelius, o ragaujant burną 
pripildo traškių medaus kristalų ir minkšto 
nabulsi sūrio;
•   umm ali – egiptietiška duonos pudingo 
versija, piene mirkytas pyragas su 
razinomis;
•   katayef – populiariausias Ramadano 
saldumynas, sirupu grazūruoti mielinės 
tešlos pyragėliai su riešutų įdaru.

 Koshari 

 Taamiya 

 Kunafa 

 Basbousa 
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Ekskursijos Kairas ir 
Aleksandrija
EGIPTO SOSTINĖS
Per ilgą istoriją Egiptas turėjo ne vieną sostinę. Šį vaidmenį spėjo 
pasimatuoti Memfis, Tėbai ir Aleksandrija, kol galiausiai svarbiausiu miestu 
tapo Kairas. Pirmąją ekskursijos dieną būtent jį ir aplankysite, o antrąją 
skirsite pažinčiai su Aleksandrija – paskutiniąja senovės Egipto sostine.
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•  pasivaikščiosite nuostabaus grožio Montazos rūmų parke;
•  apsilankysite senovės romėnų amfiteatre ir katakombose;
•  išvysite vieną iš septynių senojo pasaulio stebuklų, tiksliau – 
Kaitbėjaus fortą, pastatytą ant garsiojo Faro švyturio liekanų;
•  užeisite į tikrą žinių šventovę – atstatytą Aleksandrijos 
biblioteką, kuri antikos laikais traukė iškilius pasaulio protus, o 
dabar saugo beveik pusės milijono knygų kolekciją.

Diena Aleksandrijoje
Antras pagal gyventojų skaičių miestas Egipte taip pat turi ką papa-
sakoti. Atvykę į Aleksandro Didžiojo vardu pavadintą Aleksandriją, 
keliausite kolekcionuoti įspūdžių:

•  Nacionalinis Egipto muziejus – vieta, kur saugomi lobiai iš 
faraono Tutanchamono piramidės ir neaprėpiamo dydžio Egipto 
meno kolekcija. Čia sukaupta per 100 000 eksponatų, tad norint 
apeiti visą ekspoziciją, prireiktų beveik 9 mėnesių!

Kairo įdomybės

•  Gizos piramidžių kompleksas – visai netoli sostinės 
aplankysime ir Egipto „brangenybes“: Senosios faraonų 
karalystės laikus menančias Cheopso, Chefreno ir Mikerino 
piramides.

Egipto širdis
Prie Nilo žiočių įsikūręs Kairas – ne tik svarbiausias, bet ir dau-
giausia kontrastų turintis Egipto miestas. Čia kasdien šurmuliuoja 
žmonių ir mašinų chaosas, tačiau kartu tvyro kažin kokia šventa 
ramybė – į dangų kyla tūkstančiai šventyklų minaretų, praeities 
paslaptis saugo faraonų laikus menantys paminklai, o horizonte 
kyšo didžiosios piramidės.
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Luksoras
SENOSIOS CIVILIZACIJOS PĖDSAKAIS

Arabų kalboje žodis al-uksur, davęs pavadinimą istorinių paminklų 
išpuoštam Luksorui, reiškia „rūmus“. Tačiau dar tiksliau būtų vadinti 
šį miestą muziejumi. Na ir kas, kad šio muziejaus neriboja sienos? 
Eksponatų jame tikrai nestinga: Luksore sukoncentruota didžioji dalis 
kultūrinio Egipto palikimo, tebestūkso didingos Luksoro ir Karnako 
šventyklos, laikomos seniausiais kulto statiniais pasaulyje, o jas jungia 
įspūdinga 3 kilometrų ilgio sfinksų alėja.

Muziejus po atviru dangumi

Ekskursijos

Už pusės tūkstančio kilometrų nuo dabartinės Egipto 
sostinės įsikūręs Luksoras – miestas, leidžiantis iš 
labai arti pažvelgti į faraoniškojo laikotarpio Egiptą. Jis 
iki šiol saugo daugybę architektūros paminklų ir kviečia 
pasivaikščioti gatvėmis, kurios kadaise priklausė istorinei 
sostinei Tėbams.

Per Luksorą tekantis Nilas dalina miestą į dvi dalis:

Du miestai viename

•  Vakarinė dalis, arba „Mirusiųjų miestas“, kvies pažinčiai su 
istorija: čia patirsite senosios civilizacijos didybę, išvysite Memnono 
kolosus ir didingąjį Karalių slėnį, kuriame buvo laidojami faraonai. 
Karalių slėnyje už papildomą mokestį galėsite aplankyti garsųjį 
faraono Tutanchamono kapą, o vėliau keliausime apžiūrėti faraonės 
Hačepsutės šventyklos.

•  Po pietų persikėlę į kitą upės krantą, atsidursite rytiniame „Gyvųjų 
mieste“, kur pamatysite Karnako šventyklos ansamblį, šalia 
tyvuliuojantį Šventąjį ežerą ir ryto saulės dievo Cheprio simbolį – 
magišką skarabėjaus skulptūrą, kuri, anot legendos, gali išpildyti bet 
kurį Jūsų norą.

       Ar žinote, kaip 
atpažinti tikrą papirusą? 
Sulenkite ir žiūrėkite, 
kas bus – tikrasis 
lankstosi lengvai, o jeigu 
lenkiant lūš, vadinasi, jis 
pagamintas iš bananų 
popieriaus. Dar daugiau 
papirusų gamybos 
subtilybių sužinosite 
apsilankę Papirusų 
institute.

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Dendera ir Abydos

Vakariniame Nilo krante, visai netoli Luksoro, Jūsų laukia dar dvi senovės 
Egipto liudininkės – Denderos ir Abydos šventyklos, iš toli traukiančios 
akį netipiškos architektūros detalėmis ir vis dar gyva praeities 
atmosfera.

PRAEITIES LEGENDOS

Geriausiai išlikusi 
Artėjant link Denderos, Jus pasitiks milžiniška dumblo plytų siena, o už 
jos – garsioji šventykla, kadaise pastatyta vaisingumo ir meilės deivei 
Hatorai. Kadangi iki pat XIX amžiaus pabaigos Denderos šventykla 
saugiai slėpėsi po storu dykumos smėlio sluoksniu, dabar ji yra viena 
geriausiai išlikusių senovės Egipto šventyklų.

Denderos paslaptys
Dairantis po šventyklos bareljefus, ne vienam lankytojui kyla 
klausimas: o kas gi tie elektros lemputes primenantys objektai 
juose? Atsakymo iki šiol ieško ir žinomi pasaulio egiptologai. Tačiau 
paslaptingosios „Denderos lempos“ – ne vienintelė šios vietos 
įdomybė. Čia taip pat išvysite seniausią astrologinį ir astronominį 
piešinį, vaizduojantį zodiako ženklus ir metų laikus.

Šiuolaikiška senovė
Kita stotelė – Abydos šventyklų kompleksas, nuo seno žinomas 
kaip dievo Ozirio garbinimo vieta. Vaikštinėdami po šventyklos 
erdves, apžiūrėsime su laiko nepaliestas freskas ir atrasime 
labai mįslingų šių dienų atspindžių! Ant šventyklos sienų galima 
išvysti hieroglifų, neįtikėtinai panašių į šiuolaikinę techniką: 
sraigtasparnius, tankus, povandeninius laivus ir lėktuvus.

Įdomu
Denderos šventyklos teritorijoje japonų mokslininkai aptiko itin 
stiprų energetinį tašką – jis įtrauktas į pasaulio stipriausiųjų 
trejetuką.
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Ekskursijos

Šv. Antano vienuolynas
Iš kur Egipte atsirado krikščionių? Pirmąją bendruomenę subūrė 
šv. Antanas, kuris, beje, davė pradžią ir vienuolynų steigimo 
tradicijai. Pirmasis jo pastatytas vienuolynas – seniausias ne tik 
Egipte, bet ir visame pasaulyje. Iš išorės gana kuklios išvaizdos 
Šv. Antano vienuolyno vidų puošia ryški sienų tapyba: dabar čia 
galima apžiūrėti šventųjų riterių, įkūrėjų ir atsiskyrėlių atvaizdus, 
kuriuos dar visai neseniai slėpė storas pelenų, dulkių ir žvakių 
vaško sluoksnis.

Šv. Kotrynos vienuolynas
Vienas seniausių pasaulyje ir vis dar veikiantis Šv. Kotrynos 
vienuolynas – tikra ramybės šventovė. 1570 metrų aukštyje, 
pačioje Sinajaus dykumos širdyje, jis išdidžiai stovi nuo VI 
amžiaus. Anot legendos, vardą šiam ortodoksų vienuolynui 
paskolino šventoji kankinė Kotryna iš Aleksandrijos, nubausta 
už savo tikėjimą ir angelų atnešta į Sinajaus kalną. Kita legenda 
pasakoja, kad kadaise būtent šioje vietoje Dievas kalbėjo su 
Moze „degančio krūmo“ pavidalu.

Šv. Pauliaus vienuolynas
Šv. Paulius buvo pirmasis vienuolis atsiskyrėlis, kurio garbei 
Egipte iškilo šis vienuolynas. Kur pažvelgsi – aplink nė gyvos 
dvasios. Atsiskyrusi, kaip ir jo įkūrėjas, šventovė stovi laukinėje 
dykumoje, todėl vietos gyventojų dažnai yra vadinama Tigrų 
vienuolynu. Smėlynų supamo vienuolyno teritorijoje yra net 
keturios bažnyčios, iš kurių svarbiausioji įkurta po žeme. Būtent 
čia saugoma ola, kurioje šv. Paulius praleido 85 savo gyvenimo 
metus, bei vienuolyną įkūrusio atsiskyrėlio kapas.

Religiniais 
keliais
EGIPTO VIENUOLYNAI

Įdomu Jei nuo vieno vienuolyno iki kito galėtume keliauti tiesiai, kelionė truktų apie 25 km, 
tačiau dykuma vingiuojančiu keliu teks įveikti visus 85 km!

14

Ramiame kalnų glėbyje, 250 km atstumu 
nuo Hurgados, Egipto krikščionių (koptų) 
tradicijas saugo du vienuolynai – IV amžių 
menantis Šv. Antano ir kiek vėliau 
pastatytas jo kaimynas, žinomas 
Šv. Pauliaus vardu.
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Petra
RAUSVASIS JORDANIJOS STEBUKLAS

Tarp Akabo įlankos ir Negyvosios jūros smalsių 
lankytojų laukia uolose iškaltas senovinis 
nabatėjų miestas – Petra. Ši mistiška vieta 
labiau primena siurrealistinį paveikslą nei 
realybę, tad pasiruoškite išties įdomiai ir 
turiningai išvykai!

Kelionę link Petros pradėsime kelte. Jis atplukdys iki miesto prieigų, 
o toliau lauks kvapą gniaužianti kelionė ant arklių – risnosime per 
vaizdingą slėnį, o prasispraudus pro siaurą tarpeklį prieš akis išnirs 
Petra – vienas iš septynių Naujojo pasaulio stebuklų, užimantis 
garbingą vietą UNESCO paveldo sąraše.

Išvykos planas

900 metrų aukštyje virš jūros lygio, tarp gilių kanjonų, uolų ir tarpeklių, 
tarsi raudonoji dykumų rožė grožiu vilioja Petros architektūra – 
stačiose rausvų uolienų sienose iškalti rūmai, grandiozinės šventyklos, 
daugybė laiptuotų takų, senovinis teatras ir vienuolynas.

Miestas uolose

Įspūdingus Petros vaizdus vertina ir kino kūrėjai – čia 
buvo filmuojamos net kelios scenos filmui apie nuotykių 
ieškotoją Indianą Džounsą.

Įdomu
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Pažintį su Jeruzale pradėsime ant Alyvų kalno. Virš miesto pakilę į 
100 metrų aukštį, išvysite Jeruzalės širdimi vadinamą senąją, storų 
sienų saugomą, miesto dalį, o pažvelgę tolyn – Judėjos kalnų ir 
Negyvosios jūros panoramą.

Nuo Alyvų kalno leisimės link Getsemanės sodų – būtent čia, pasak 
evangelijos, prasidėjo Kristaus kančia. Soduose jis buvo suimtas ir 
pradėjo savo Kryžiaus kelią, dabar vadinamą „Skausmingąja gatve“. 
Eidami ja, taip pat išvysite ir svarbiausią krikščioniškojo pasaulio 
vietą – Kristaus kapo bažnyčią, pastatytą ten, kur Jėzus buvo 
nukryžiuotas, palaidotas ir prisikėlė.

Bene labiausiai lankomas Jeruzalės objektas yra Raudų siena – 
Šventyklos kalną laikančios atraminės sienos dalis. Kasmet šią 
žydų tautos simboliu vadinamą vietą lanko tikintieji iš viso pasaulio. 
Atvykusieji sienos plyšiuose palieka savo laiškus ir prašymus Dievui, 
kurie vėliau  užkasami Alyvų kalne.

Apsilankymas šventajame mieste taps vienu įsimintiniausių įvykių 
Jūsų gyvenime, o jį vaiknikuos išvyka prie Negyvosios jūros, kur 
galėsite išsimaudyti ir pailsėti.

Ekskursijos 
už Egipto 
ribų Trumpam palikę senojo Egipto paslaptis, keliausime pasisemti 

visai kitokių patirčių – aplankysime senąjį Jeruzalės miestą, 
kurį šventu pripažįsta net trys religijos: judėjai, krikščionys ir 
musulmonai. 

Jeruzalė
UŽ EGIPTO RIBŲ

Šventasis miestas iš viršaus

Kristaus keliu

Žydų tautos simbolis

Po pažinties su miestu keliausime ten, kur, pasak evangelijos, gimė 
Jėzus Kristus – į Betliejų. Čia aplankysime vieną seniausių pasaulio 
bažnyčių – Kristaus gimimo baziliką.

Iš Jeruzalės į Betliejų

Poilsis prie Negyvosios jūros
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•  Pažvelgsite į dykumą iš aukštai, jodami ant kupranugario 
nugaros.
•  Apsilankysite terariume, vabzdžių muziejuje ir mini zoologijos 
sode.
•  Palydėję saulę, gardžiai pavakarieniausite, stebėdami tradicinio 
šokio „Tanoura“ pasirodymą. 
•  O sutemus galėsite mėgautis dykumos tyla ir pro teleskopą 
pažvelgti į žvaigždėmis nusėtą Afrikos dangų.

•  Džipu atvažiavę į dykumą, toliau kelionę tęsite patys – valdydami 
galingą keturratį motociklą ar sportinį automobilį (bagį), o pro akis 
slys nesibaigiančios smėlio kopos ir spalvingi miražai.
•  Užsuksite į svečius pas vietos gyventojus – beduinus, kurie 
svetingai priims ir supažindins su savo buitimi. 

Baltoji dykumos saulė 

       Galite rinktis 
rytinę arba vakarinę 
ekskursijos programą. 
Nusprendusių 
keliauti vakare lauks 
papildomos pramogos: 
saulėlydis dykumoje, 
vakarienė ir šokiai su 
dykumos gyventojais.

Motociklų safaris
Susitikime prie keturračio motociklo vairo! Pašėlęs greitis, 
adrenalinas, kaitri saulė ir paskui sekantys dulkių debesys – tai 
dar ne viskas, kas Jūsų laukia. Smagi kelionė per smėlynus baigsis 
viešnage pas dykumoje gyvenančius klajoklius. Vietos gyventojai 
kvies pabendrauti ir pavaišins garsiąja beduinų arbata – kvapniu 
gėrimu, padedančiu atgauti jėgas.

Ar bent įsivaizduojate, kiek pramogų ir veiklos 
galima rasti Egipto smėlynuose? Kelionė po 
dykumą padovanos Jums tikrą nuotykį!

Pažintis 
su dykuma

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Ekskursijos

Lyg iš atviruko
Nepakartojamą El Gunos atmosferą kuria jos peizažas: tarp 
daugybės salų išsiraizgiusios lagūnos, įlankos ir kanalai, o 
pakrantes nuspalvina ištisus metus žaliuojantys ir žydintys 
augalai. Ekskursijos metu šį atviruką stebėsime ne nuo kranto, o 
plaukiodami El Gunos kanalais.

Jūros brizas
Pučiant švelniam jūros brizui, leisimės į romantišką 
ekskursiją jachta. Kelionė į jūrą žada įspūdžių kiekvienam: 
paviršinis nardymas – smalsaujantiems, kas slypi jūros 
bangose, žvejyba – svajojantiems apie egzotišką laimikį, 
poilsis saloje – norintiems pasimėgauti Raudonosios jūros 
saule, pietūs ir nealkoholiniai gėrimai laive visos kelionės 
metu ir romantiška išvykos kulminacija grįžtant į krantą – 
saulėlydis jūroje.

Taip pat aplankysime
•  Miestelio akvariumą – čia galėsite iš arti stebėti Raudonosios 
jūros gyventojus: nuo įspūdingos išvaizdos žuvų iki mažų 
krokodiliukų.
•  Delfinų namais vadinamą Samadai rifą, prie kurio plaukiodami ir 
nardydami, labai tikėtina, sutiksite vietos delfinų.

Rojaus sala
Bent dienai ištrūkti į rojų – svajonė, kurią lankantis Egipte 
iš tiesų lengva įgyvendinti. Sveiki atvykę į salą, kuri oficialiai 
didžiuojasi Rojaus vardu: iš visų pusių ją supa Raudonosios 
jūros mėlis ir įstabaus grožio koraliniai rifai, kurie ypač vilioja 
nardytojus. Norite prisijungti? Į salą plauksime kateriu, o jo 
įguloje dar yra laisvų vietų! Salos tyrinėjimui turėsite visą 
dieną, o po įspūdžių jūroje Jūsų lauks pietūs restorane ant 
jūros kranto.

Nutolę 25 km į šiaurę nuo Hurgados, 
atsidursime spalvingame El Gunos miestelyje –
romantika ir venecijietišku grožiu užburiančiame 
kurorte su salose pabirusiais nameliais.

El Guna 
NEBIJANTIEMS SUŠLAPTI
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Diena jūroje
Renkame nedidelę grupę (nuo 1 iki 7 asmenų), sėdame į jachtą ir 
vykstame prie koralinių rifų! Apsiginklavę nardymui skirta įranga, 
leisimės į gelmes ir stebėsime povandeninį gyvenimą, o sugrįžę į 
jachtą, vaišinsimės pietumis ir gėrimais.

Abu Galum draustinis
Kviečiame praleisti nepamirštamą dieną Abu Galum draustinyje ir 
„pasimatuoti“ autentišką beduinų gyvenimo būdą. Raudonosios 
jūros pakrantėje Jus sutiks pavydėtina gamtos ramybė ir vietos 
gyventojų vaišingumas. Pasiilgę nuotykių, galėsite pasivažinėti 
po dykumą džipais arba susipažinti su „dykumų laivais“ – pajūriu 
keliaujančiais kupranugariais. O galiausiai leisimės į jūrą apžiūrėti 
vieno nuostabiausių koralinių rifų. Visi norintieji gaus nardymo 
kaukes, plaukmenis ir vamzdelius.

Ras Mohamedo parkas
Šis nacionalinis parkas unikalus tuo, kad sujungia du visiškai 
skirtingus pasaulius – Raudonosios jūros gelmes ir nuostabius 
dykumos kraštovaizdžius. Sausumoje akį traukia laukiniai 
paplūdimiai ir bekraščiai smėlynai, po vandeniu paviršinio ir giluminio 
nardymo mėgėjus vilioja net iki 800 m gylio vilnijantys koralų rifai, 
o spalvomis bei įvairove žavi visa draustinio fauna ir flora. Ypač 
mangrovės, išsikerojuios beveik vieno hektaro plote. Pasaulyje yra 
tik kelios vietos, kur galima pamatyti šiuos šaknimis kvėpuojančius 
medžius, gebančius iš vandens išskirti druską ir taip parūpinti sau 
gėlo vandens.

Tegu kimba!
Neįsivaizduojate savo gyvenimo be meškerės? Net jei žvejyboje 
esate naujokas, nepraleiskite išskirtinės progos pažvejoti 
Raudonojoje jūroje. Laivu išplaukę į atvirą jūrą, stabtelėsime prie 
koralinių rifų panardyti, o paskui leisimės ieškoti didžiausio laimikio. 
Žvejybos įrankiai jau paruošti, tad belieka palinkėti sėkmės!

Kviečiame trumpam nutolti nuo Egipto 
krantų ir traukti į jūrą tyrinėti dar 
spalvingesnio pasaulio.

Diena 
jūroje 
NEBIJANTIEMS SUŠLAPTI

Įdomu
Vietiniai beduinai Ras Mohamedo parką vadina 
magiškąja įlanka ir tiki, kad visi norai, kuriuos sugalvosi 
įbridęs į įlankos vandenis, būtinai išsipildys.
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Hurgada

Sunrise Select Garden Beach Resort & SPA 5* 
Dana Beach Resort 5* 

Sunrise Grand Select Crystal Bay 5* 

Beach Albatros Resort Hurghada 4* 

Grand Plaza Hotel Hurghada 4* 

Albatros White Beach Resort 4* 

Beach Albatros Resort Hurghada 4 *
Albatros Palace Resort 5*

Titanic Beach SPA & Aqua Park 5* 

Hilton Long Beach Resort 4* 

Coral Beach Rotana Resort 4* 

Titanic Palace 5* 

Albatros Aqua Vista Resort 4*  

Albatros Jungle Aqua Park 4*  

Alf Leila Wa Leila 4* 

Sunny Days El Palacio Hotel 5* 

Sea World Resort 4* 

Arabia Azur 4* 

Jewels Sahara Boutique Resort 4* 

AMC Royal Resort 5*  
Mirage Aqua Park & SPA 5* 

Sunrise Holidays 5* 

Le Pacha 4* 

Marriott HRG 5* 

El Guna

Sal Hašišas 

Hilton Resort 5* 
Mercure Hurghada 4* 

Magawish Village & Resort 4* 

Raudonoji
jūra

Regionas /
kurortas Hurgada

DIDMIESČIO ŽAVESYS
Mėgstate naktines linksmybes? Mieliau 
renkatės poilsį paplūdimyje? Svajojate 
sužinoti, kas gyvena Raudonosios jūros 
dugne? O gal Jus labiau domina safaris po 
dykumą? Kad ir ko ieškote savo atostogoms, 
Hurgadoje rasite viską.
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Hurgada

Sunrise Select Garden Beach Resort & SPA 5* 
Dana Beach Resort 5* 

Sunrise Grand Select Crystal Bay 5* 

Beach Albatros Resort Hurghada 4* 

Grand Plaza Hotel Hurghada 4* 

Albatros White Beach Resort 4* 

Beach Albatros Resort Hurghada 4 *
Albatros Palace Resort 5*

Titanic Beach SPA & Aqua Park 5* 

Hilton Long Beach Resort 4* 

Coral Beach Rotana Resort 4* 

Titanic Palace 5* 

Albatros Aqua Vista Resort 4*  

Albatros Jungle Aqua Park 4*  

Alf Leila Wa Leila 4* 

Sunny Days El Palacio Hotel 5* 

Sea World Resort 4* 

Arabia Azur 4* 

Jewels Sahara Boutique Resort 4* 

AMC Royal Resort 5*  
Mirage Aqua Park & SPA 5* 

Sunrise Holidays 5* 

Le Pacha 4* 

Marriott HRG 5* 

El Guna

Sal Hašišas 

Hilton Resort 5* 
Mercure Hurghada 4* 

Magawish Village & Resort 4* 

Raudonoji
jūra
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HURGADOS regiono kurortai:
SAL HAŠIŠAS

MAKADI BEI, SOMA BEI

SAFAGA

MARSA ALAMAS

EL GUNA

Tarp istorijos ir modernumo
Istorijos gerbėjų Hurgadoje laukia autentiškos 
turgavietės ir siaurų gatvelių išraizgytas senamiestis, 
o pasiilgusių veiksmo – šiuolaikiškas Hurgada Marina 
bulvaras su jaukia pėsčiųjų promendada, geriausiais 
kurorto restoranais, visą naktį šėlstančiomis 
diskotekomis, parduotuvėmis ir žaviomis prišvartuotų 
jachtų virtinėmis.

Kurorto paplūdimiai
Vaizdingą Hurgados pakrantę puošia dešimtys privačių 
paplūdimių: puri balto smėlio juosta iš lėto leidžiasi 
gilyn į žydrą jūrą, todėl maudytis čia saugu ir vaikams.

Pasisemti įspūdžių
• Į dykumą – Hurgadoje kasdien rengiami visureigių 
ir keturračių safariai po Arabijos smėlynus ir kelionės į 
beduinų kaimus.
• Į jūrą – pradėję pažintį su spalvingu jūros pasauliu 
Hurgados akvariume, pratęsti ją galėsite panirę į 
Raudonosios jūros gelmes. Čia jūsų laukia išvykos 
laivais, paviršinis ir giluminis nardymas su patyrusiais 
instruktoriais bei ekskursijos po koralų sodus. 

Pramogos su šeima
Daugybę jų žada „Makadi Water World“ – Hurgadoje 
veikiantis didžiausias Egipto vandens pramogų parkas, 
kuriame yra net 50 vaikams ir suaugusiems tinkamų 
nusileidimo trasų. Čiuoždami žemyn nuo aukščiusio 
vandens kalnelio, galėsite grožėtis jūros ir dykumos 
vaizdais, o smagiai pašėlę – atgauti jėgas čia pat 
esančiame užkandžių bare.

Egiptas

Hurgada

21Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Viskas 
įskaičiuota5SUNRISE SELECT GARDEN BEACH 

RESORT & SPA

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys 
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 7 barai
 ♦ konferencijų salė* (iki 300 asm.)
 ♦ 3 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ parduotuvės

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 numerių: Standard Room tipo numeriai 
(Pool / Garden View, maks. 2+2 asm., 45 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą), Standard Sea Side tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 45 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Standard Direct Sea View tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 45 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Family Pool View tipo numeriai (Garden 
View, 2 atskiri miegamieji, maks. 2+2 asm., 75 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą), Junior Suite (Garden / Sea 
View) tipo numeriai (miegamasis su durimis, svetainė, 80 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Master Suite 
Sea View tipo numeriai, Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti asmenims 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 – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunrisehotels-egypt.com

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine  
(2 skyriai baseinuose, nešildomi)

 ♦ vaikų klubas (nuo 3 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota5SUNRISE GRAND SELECT 

CRYSTAL BAY

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ baseinas su sūkurine vonia
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro 
pagal atskirą užklausą* (iš 
viešbučio SUNRISE MAMLOUK)

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 8 barai
 ♦ 5 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis* (nuo 16 metų) 
 ♦ turkiška pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ nardymas* (SUNRISE MAMLOUK)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia* (nuo 16 metų)
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ vandens polas
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ „bananas“* (SUNRISE MAMLOUK)
 ♦ burlenčių sportas* (SUNRISE 
MAMLOUK)

 ♦ stalo futbolas 
 ♦ SPA centras* (nuo 16 metų)
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ futbolas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 13 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 20 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1994 metais, 2010 metais 
atnaujintas. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas (tik registratūra) ir 1-o, 2-jų, 3-jų aukštų 
kompleksai, kuriuose yra 364 numeriai: Superior Room tipo 
numerių (Pool / Garden / Sea Side View, maks. 3+1 asm., 
35 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai (Pool / Garden / Sea 
View, maks. 2+2 asm,. 42 kv. m), Junior Suite tipo numeriai 
(Sea / Partial Sea View, maks. 2+2 asm., 44 kv. m), Crystal 
Suite tipo numeriai (Sea View, 90 kv. m), Marina Suite tipo 
numeriai (Sea View, 120 kv. m), Royal Suite tipo numeriai 
(Sea View, 123 kv. m), Master Suite With Private Pool tipo 
numeriai (Sea View, 95 kv. m), Master Suite With Jaccuzzi tipo 
numeriai (Sea View, 100 kv. m). Numerių bendras plotas 
pateiktas, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą. 
Taip pat yra Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna, iki 10 metrų gylio), 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 – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
 www.sunrisehotels-egypt.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono metu)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 14 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

23Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt



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

Viskas 
įskaičiuota5

SUNRISE HOLIDAYS

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
pagal atskirą užklausą

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

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė*                 
(iki 150 asm.)

 ♦ 8 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Hurgados oro uosto, apie 5 km 
iki Hurgados senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1997 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2012 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 7-ių aukštų pastatas, 
kuriame yra 380 numerių: Standard Sea View Room tipo numeriai 
(maks. 3 asm., 28 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą), Superior Deluxe Room tipo numeriai (Sea View, 
maks. 3 asm., 38 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą), Family Suite Back View tipo numeriai (Mountain View, 
maks. 4 asm., miegamasis, svetainė, prancūziškas balkonas, 
40,8 kv. m, įskaitant vonios kambarį), Family Suite Sea View 
tipo numeriai (Sea View, maks. 4 asm., miegamasis, svetainė, 
nedidelė virtuvėlė, 63 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 
Executive Suite Sea View tipo numeriai (Sea View, maks. 4 asm., 
miegamasis, svetainė, nedidelė virtuvėlė, 57 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir 2 balkonus), taip pat yra Connected tipo 
numerių ir 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunrisehotels-egypt.com
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Viskas 
įskaičiuota5

SENTIDO MAMLOUK PALACE

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 
kartus per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas)
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ bankomatas
 ♦ 6 barai
 ♦ belaidis internetas*
 ♦ parduotuvės
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ 3 restoranai

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 20 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 530 numerių: Standard Room tipo 
numerių (Pool / Garden / Sea Side / Back View, maks. 2+2 asm., 
41 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), 
Family Room tipo numerių (Garden / Pool View, miegamasis 
su durimis, svetainė, maks. 3+2 asm., 52 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą), Junior Suite tipo numeriai 
(Garden / Pool / Sea View, miegamasis, svetainės zona, 
maks. 2+1 asm., 50 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Master Suite Beach Front tipo numeriai, 
Connected tipo numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), smėlio, 
yra koralų, prieplauka, pontonas, 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sentidohotels.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas*
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ sūkurinė vonia* (nuo 16 metų)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas* (SUNRISE SELECT GARDEN BEACH)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 12 metų)
 ♦ „bananas“*
 ♦ turkiška pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ futbolas (SUNRISE SELECT GARDEN BEACH)
 ♦ SPA centras* (nuo 16 metų)
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas
 ♦ teniso kortas (SUNRISE SELECT GARDEN BEACH)
 ♦ mini futbolas (SUNRISE SELECT GARDEN 
BEACH, apšvietimas*) 

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ vaikų klubas (SUNRISE SELECT GARDEN 
BEACH, nuo 4 iki 12 metų)

 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5

TITANIC PALACE 

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 60 
ir 400 asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

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

 ♦ parduotuvės

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

* 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: Standard Room tipo numerių (Garden / Pool / Sea Side 
View, maks. 3+1 asm., 48 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Superior Room With Jacuzzi tipo numerių 
(Pool / Sea Side View, maks. 2+2 asm., miegamasis, svetainės 
zona, 55 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), 
Family Room tipo numerių (Pool View / Garden View, 2 atskiri 
miegamieji, maks. 3+2 asm., 58 kv. m, įskaitant vonios kambarį 
ir balkoną / terasą), Family One Bedroom tipo numeriai (Pool / 
Garden / Sea Side View, miegamasis, balkonas, vonios kambarys 
su sūkurine vonia ir dušo kabina, maks. 2+2 asm., 55 kv. m), 
Swim Up Room tipo numeriai (miegamasis, 48 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą, išėjimas į baseiną), Bungalow 
tipo numeriai (miegamasis, 48 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą, baseino viduryje, apsupti vandeniu).
Taip pat yra Connected tipo numeriai ir 4 numeriai pritaikyti 
asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (iki 500 metrų gylio), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra prieplauka ir pontonas (TITANIC BEACH), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.titanicpalace.com

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5

TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 2 konferencijų salės* (TITANIC 
PALACE viešbutyje, iki 60 ir     
400 asm.)

 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 7 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (iš trijų dalių, viena dalis 
šildoma žiemos sezono metu)

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

 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 15 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 18 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 608 numeriai: 
480 Standard Room tipo numerių (Garden / Pool / Sea Side 
View, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), 83 Family Room tipo 
numeriai (Garden / Pool / Sea Side View, 2 atskiri kambariai, 
maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Swim Up tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir numeriai, pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 500 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra prieplauka, pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.titanicgroup.com

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

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ šildomas baseinas 
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(dviejuose baseinuose, 1 iš jų 
šildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota5

MARRIOTT HRG

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys (Suite)
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 konferencijų salės*           
(iki 60, 65, 120 asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ internetas
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Hurgados oro uosto, apie 8 km 
iki Hurgados senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1995 metais, kasmet atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 6-ių aukštų pastatas, kuriame yra 
283 numeriai: Standard Sea Front Room tipo numeriai (maks. 2+2 
asm., 29–32 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną, jeigu yra), 
Cupid Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 2+2 asm., miegamasis, 
svetainės zona, 56 kv. m, įskaitant vonios kambarį), Neptune Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis, svetainės zona, 
maks. 2+2 asm., 70 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir terasą), 
Deluxe Room tipo numeriai (miegamasis, maks. 2+2 asm., 
42 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), Connected tipo 
numeriai ir numeriai 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hurghadamarriottredsearesort.com

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

SUNNY DAYS EL PALACIO HOTEL

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ skvošas* (PALMA DE MIRETTE)
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius* (PALMA DE 
MIRETTE)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ vandens polas 
 ♦ video žaidimai*
 ♦ turkiška pirtis* (PALMA DE 
MIRETTE)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas* (PALMA DE 
MIRETTE)

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas* (PALMA DE 
MIRETTE)

 ♦ mini futbolas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Hurgados oro uosto, apie 2 km 
iki Hurgados senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2002 metais, kasmet atnaujinamas. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 5-ių aukštų pastatas ir du 3-jų 
aukštų korpusai, kuriuose yra 825 numeriai: 406 Standard Room 
tipo numeriai (Back View, maks. 2+2 asm., 28 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą (ne visuose numeriuose), 290 
Superior Room tipo numerių (Lagoon / Sea View, maks. 2+2 asm., 
28 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 123 Deluxe Room 
tipo numeriai (Lagoon / Sea View, maks. 2+2 asm., 28 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 6 Suite tipo numeriai (Sea / 
Sea Side View / Lagoon, maks. 2+2 asm., 2 miegamieji su durimis, 
svetainė, 2 balkonai, 1 vonios kambarys, 74 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkonus), Connected tipo numeriai ir numeriai 
nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (nuo 5 iki 20 metrų gylio), 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sunnydaysegypt.com 
Ekonominė klasė

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

Viskas 
įskaičiuota5
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5

HILTON RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas („Villa Area“ – 
šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai („Front Area“ – 
žiemos metu šildomas, „Villa 
Area“ – nešildomas)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 7 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Hurgados oro uosto, apie 15 km 
iki Hurgados miesto centro, pirmoje ir antroje viešbučių linijose.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1995 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų aukštų pastatas 
(tik registratūra), šeši 3-jų aukštų korpusai (pirmoje linijoje) ir 
2-jų aukštų vilų kompleksas (antroje linijoje), kuriuose yra 401 
numeris. „Front Area“ komplekse (pirmoje linijoje) yra Standard 
Room tipo numeriai (Garden / Pool View, maks. 2+2 asm., 
27 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Standard 
Sea View Room tipo numeriai (su daliniu vaizdu į jūrą, maks. 2+2 
asm., 40 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), 
Deluxe Top Floor Room tipo numeriai (Pool / Garden View, maks. 
2 asm., 37 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), 
Hilton Deluxe Plus tipo numerių (Partial Sea View, maks. 2 asm., 
37 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Connected 
tipo numeriai, numeriai nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti 
asmenims su negalia. „Villa Area“ komplekse (antroje linijoje) 
yra 109 Garden Room (Villa Room) tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
36 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą).
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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.hilton.com/worldwideresorts

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(2 dalys: „Front Area“ – 
šildomas žiemos sezono metu, 
„Villa Area“ – nešildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Viskas 
įskaičiuota5

AMC ROYAL RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kas antrą  

 dieną pagal atskirą užklausą
 ♦ centrinis oro kondicionierius    

 (tik vėsinimas)
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija                  

 (yra rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro* 
(pagal pageidavimą)

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė* (iki 80 asm.)
 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Hurgados oro uosto, apie 
11 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2010 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 395 
numeriai: 338 Standard Room tipo numeriai (Back / Pool / 
Sea Side View, maks. 2+1 asm., nėra galimybės pastatyti 
papildomą lovą, 34 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), 38 Family Room tipo numeriai (Back / 
Pool / Sea View, maks. 2+2 asm., miegamasis, 43 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 19 Suite tipo numerių 
(Sea View, atskiras miegamasis, maks. 2+2 asm, 57 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną). Yra numerių 
nerūkantiems ir Connected tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 400 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra prieplauka, pirsas, paplūdimio rankšluosčiai 
(iš viešbučio), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
 www.amcroyalhotel.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas pagal atskirą 
užklausą*

 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka 
 ♦ katamaranas 
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ vandens polas 
 ♦ „bananas“*
 ♦ turkiška pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ vandens aerobika
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas* (žaidimų 
kambaryje, aplink vaikišką 
baseiną)

 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ vandens slidės*

* Už papildomą mokestį.

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

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

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

MIRAGE AQUA PARK AND SPA

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ verslo centras
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla
 ♦ 8 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ vandens pramogų parkas
 ♦ vaistinė

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ garinė pirtis*
 ♦ smiginis 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ petankė 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 20 min. iki Hurgados oro uosto, 
Al Achėjos rajone, pusiaukelėje tarp Hurgados ir El Gunos.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2014 metų rugsėjo mėnesį. Viešbutį 
sudaro vienas 5-ių aukštų pastatas ir vasarnamiai, kuriuose yra 
430 numerių: Standard Room tipo numeriai (miegamasis, vonios 
kambarys su dušo kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 
49 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Sea 
View tipo numeriai (miegamasis, vonios kambarys su dušo 
kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+2 asm., 49 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą), Junior Suite tipo numeriai 
(miegamasis, svetainės zona, vonios kambarys su dušo kabina, 
panoraminis langas arba balkonas, maks. 2+2 asm., 55 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną), Bungalow tipo numeriai 
(miegamasis, vonios kambarys su dušo kabina, terasa, 
maks. 5 asm., 50 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir terasą). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis / smėlio, rekomenduojama 
speciali avalynė, jaučiami potvyniai ir atoslūgiai, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mirageaquapark-hurghada.com/Default.aspx 

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Viskas 
įskaičiuota5

DANA BEACH RESORT 

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus per  

 savaitę pagal atskirą užklausą
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose  

 numeriuose)
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija                

 (yra rusiškas kanalas)
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė* (iki 60 asm.)
 ♦ 8 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, apie 
18 km iki Hurgados senamiesčio centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2004 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų 
aukštų pastatas (tik registratūra) ir 2-jų, 3-jų bei 4-ių 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 841 numeris: 
Standard Room tipo numeriai (30 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį, Back View, maks. 
2+2 asm.), Sea View Room tipo numeriai (35–45 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį, 
maks. 2+2 asm.), Superior Room tipo numeriai (35 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį, 
maks. 2+2 asm.), Family Room tipo numeriai (45 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą, 2 atvirus 
miegamuosius, maks. 2+2 asm.). Taip pat yra Suite tipo 
numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (lagūna, gilėja už 2–5 m), 
smėlio, yra koralų, yra prieplauka, pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pickalbatros.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (HAVANA CLUB, 
gėrimai*)

 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ 3 skyriai pagrindiniame baseine 
(1 iš jų šildomas)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota5

ALBATROS PALACE RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 7 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 6 restoranai
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (sudarytas iš 3 dalių, 
1 dalis žiemą šildoma)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 10 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 17 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 621 
numeris: 593 Standard Room tipo numeriai (yra Back View 
tipo numeriai, maks. 2+2 asm., 36 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą), 20 Family Room tipo numerių 
(maks. 2+2 asm., 56 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą, 2 atskiri miegamieji). Taip pat yra Suite, 
Connected tipo numerių, numerių nerūkantiems ir 
4 numeriai, pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), smėlio / 
akmenuotas, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
pontonas, paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

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

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas* (BEACH ALBATROS 
RESORT)

 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius* (BEACH 
ALBATROS RESORT)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia* (baseinuose 
nemokamai)

 ♦ teniso korto apšvietimas* 
(BEACH ALBATROS RESORT)

 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas* (BEACH 
ALBATROS RESORT)

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas* (BEACH 
ALBATROS RESORT)

 ♦ mini futbolas 

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

Viskas 
įskaičiuota4

ALBATROS JUNGLE AQUA PARK 

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 11 barų
 ♦ 7 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 28 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ vandens pramogų parkas (21 
vandens kalnelis suaugusiems, 
14 vaikams)

 ♦ parduotuvės

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 (tik registratūra) 
ir 1-o bei 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriame 
yra 860 numerių: Standard Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 46 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Connected tipo numeriai ir numeriai, 
pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra koralų, prieplauka, 
nemokamas autobusas iki paplūdimio, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos sezono metu)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine (15 dalių, 
nešildomas)

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

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

* 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:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 7 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 iš jų šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 7 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2016 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 5-ių aukštų pastatas, kuriame yra 473 numeriai: 
411 Standard Room tipo numerių (40 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą, miegamasis), 54 Junior Suites 
tipo numeriai (70 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą, miegamasis ir svetainės zona), 8 Suites tipo numeriai 
(120 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą, 
miegamasis ir svetainė).
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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ 4 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

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

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

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

Viskas 
įskaičiuota4

ALF LEILA WA LEILA

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 9 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 7 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: 10 km iki Hurgados oro uosto, apie 
17 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, kuriuose yra 566 numeriai: 496 Standard 
Room tipo numeriai (32 kv. m, įskaitant vonios kambarį 
ir balkoną / terasą), 70 Family Room tipo numerių 
(50 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą, 
2 miegamieji, vonios kambarys, virtuvė).
PAPLŪDIMYS: smėlio, yra koralų, yra prieplauka, 
nemokamas autobusas iki paplūdimio, paplūdimio 
rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

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

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 3 skyriai pagrindiniame baseine 
(2 iš jų šildomi žiemos sezono 
metu)

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas* (DANA BEACH)
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas*
 ♦ diskoteka* (HAVANA CLUB)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas* (DANA 
BEACH)

 ♦ jėgos aitvarų sportas* (DANA 
BEACH)

 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4

ALBATROS SEA WORLD

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ rankšluosčių keitimas 
kasdien

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Hurgados oro uosto, apie 15 km 
iki miesto centro, antroje viešbučių linijoje. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 365 numeriai: 335 Standard 
Room tipo numeriai (Garden / Pool View, 24 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį), 30 Family Room tipo 
numerių (pirmoje linijoje: Garden / Pool View, 43 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį su svetaine, 
atskirtus durimis; antroje linijoje: Garden / Pool View, 43 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą ir vieną didelį kambarį).
Apgyvendinimas su gyvūnais negalimas. 
PAPLŪDIMYS: smėlio / akmenuotas, rekomenduojama 
speciali avalynė, yra prieplauka, baras, nemokamas autobusas 
iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ video žaidimai
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vandens pramogų parkas 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą

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

* 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:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
pagal atskirą užklausą

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos (9.00–21.00)
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 10 barų
 ♦ 5 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ 2 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Hurgados oro uosto, apie 14 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis 4-ių aukštų pastatas, 3-jų aukštų 
korpusas ir 2-jų aukštų vasarnamių kompleksas, kuriuose 
yra 730 numerių: Standard Garden View Room tipo numeriai 
(pagrindiniame pastate, 24 kv. m, įskaitant vonios kambarį, 
balkoną / terasą, miegamąjį), Standard Sea View Room tipo 
numeriai (pagrindiniame pastate, 24 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį), Standard Room Economy 
tipo numeriai (papildomame pastate, apie 450 kv. m iki 
pagrindinio pastato, 24 kv. m, įskaitant vonios kambarį, balkoną / 
terasą, miegamąjį), Standard Bungalow Room tipo numeriai 
(papildomame pastate, apie 100–350 kv. m iki pagrindinio 
pastato, 24 kv. m, įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą, 
miegamąjį), Family Room tipo numeriai (Garden View, 48 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą, miegamąjį), Junior 
Suite tipo numeriai, Suite tipo numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, yra 
prieplauka, pontonas, paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

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

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

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

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

* 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:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus  

 per savaitę
 ♦ individualus oro   

 kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ rankšluosčių keitimas   

 kasdien
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra  

 rusiškas kanalas)
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 70 ir 
200 asm., BEACH ALBATROS 
GARDEN)

 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ autobusas iki paplūdimio
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 vandens kalneliai (BEACH 
ALBATROS GARDEN, nešildomas)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Hurgados oro uosto, apie 
15 km iki Hurgados miesto centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 1-o aukšto pastatas ir 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 273 numeriai: 252 Standard 
Room tipo numeriai (Back View, maks. 2+2 asm., 
25 kv. m, įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą), 
21 Family Room tipo numeris (2 atskiri miegamieji, 
45 kv. m, įskaitant vonios kambarį, balkoną / terasą).
PAPLŪDIMYS: smėlio / akmenuotas, rekomenduojama 
speciali avalynė, yra prieplauka, baras, nemokamas 
autobusas iki paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai (iš 
numerio), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.pickalbatros.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 14 metų)
 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ krepšinis (BEACH ALBATROS 
GARDEN)

 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas (BEACH 
ALBATROS GARDEN)

 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė (BEACH 
ALBATROS GARDEN)

 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų, 
BEACH ALBATROS GARDEN)

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

Viskas 
įskaičiuota4HILTON LONG BEACH RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus  

 per savaitę
 ♦ centrinis oro kondicionierius  

 (vėsinimas, šildymas tik Villa)
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne   

 visuose numeriuose)
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra  

 rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė
 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 6 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 14 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 22 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2003 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 2-jų ir 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas, kuriame yra 912 numerių: 
Standard Room tipo numeriai (Pool / Garden View, maks. 
2+2 asm., 38 kv. m), Hilton Guest Room tipo numeris (Pool / 
Sea View, pagrindiniame pastate, 2 vienvietės lovos, 
maks. 2+2 asm., 34 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Family Room tipo numeriai (Pool / Garden 
View, 2 miegamieji, atskirti durimis, maks. 2+2 asm., 
54 kv. m, įskaitant 2 vonios kambarius ir balkoną), Villa 
Room tipo numeriai (Sea View, maks. 2+2 asm., 38 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Connected tipo 
numeriai, numeriai nerūkantiems ir 3 numeriai, pritaikyti 
asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 200 m), smėlio, yra 
koralų, yra prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hiltoneasteurope.com/ru-ru/destinations/hilton-
hurghada-long-beach-resort

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ skvošas 
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ katamaranas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia (sveikatingumo 
centre*, baseinuose)

 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polas 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 

* Už papildomą mokestį.

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(dviejuose baseinuose, 
šildomuose žiemos metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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Ultra
viskas 
įskaičiuota4

MERCURE HURGHADA

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė* (iki 130 asm.)
 ♦ 4 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas (apšvietimas*)
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas*
 ♦ sūkurinė vonia* (sveikatingumo 
centre nemokamai, nuo 16 metų)

 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ vandens polas 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ „bananas“*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 4 km iki Hurgados oro uosto, apie 7 km 
iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas1995 metais, atnaujintas 2011 metais. 
Viešbutį sudaro pagrindinis pastatas (tik registratūra), 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas ir 2-jų aukštų vilų kompleksas, kuriuose yra 
469 numeriai: 84 Standard Sea View Room tipo numeriai 
(22 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 198 Standard 
Garden View Room tipo numeriai (22 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną), 30 Standard Pool View Room tipo numerių 
(22 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 13 Superior Garden 
View Room tipo numerių (48 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną), 26 Superior Pool View Room tipo numeriai (48 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 71 Family Garden View Room 
tipo numeris (48 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną, 
2 atskiri miegamieji), 42 Family Pool View Room tipo numeriai 
(48 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną, 2 atskiri 
miegamieji), 5 Superior Suite tipo numeriai (96 kv. m, įskaitant 
2 vonios kambarius ir 2 balkonus, 2 atskiri miegamieji, su vaizdu 
į baseiną), Connected tipo numeriai, numeriai nerūkantiems ir 
numeriai, pritaikyti asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5–6 m), smėlio, yra koralų, 
yra prieplauka, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.mercure.com

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

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:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 3 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai 
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 11,5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 500 m iki Hurgados senamiesčio centro, ant jūros 
kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 1992 metais, paskutinį kartą 
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 
atskirtas durimis, maks. 2+2 asm., 50 kv. m), Junior Suite 
tipo numeriai, Guaranteed Beach View tipo numeriai, 
Guaranteed Pool & Sea View tipo numeriai, Guarnteed 
Panorama Sea View tipo numeriai ir numeriai 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

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius* (HILTON 
HURGHADA PLAZA)

 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ teniso korto apšvietimas* 
(HILTON HURGHADA PLAZA)

 ♦ biliardas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas* (HILTON 
HURGHADA PLAZA)

* Už papildomą mokestį.

 
Viskas 
įskaičiuota4
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GRAND PLAZA HOTEL 
HURGHADA

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

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

 ♦ 3 vandens kalneliai (nešildomi, 
GRAND PLAZA RESORT)

 ♦ parduotuvės 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ diskoteka* (GRAND PLAZA 
RESORT)

 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ katamaranas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ „bananas“*
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas (be apšvietimo) 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 10 km km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis 3-jų aukštų pastatas, kuriame yra 233 numeriai: 
210 Standard Room ir Sea View Room tipo numerių (Pool / 
Garden / Sea Side /Sea View, maks. 3 asm., 30–33 kv. m), 
Family Room tipo numeriai, Suite tipo numeriai, Connected 
tipo numeriai, numeriai nerūkantiems ir numeriai, pritaikyti 
asmenims su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 150 m), smėlio, yra koralų, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.grand-plaza.net Vaikams:

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

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

Luxe 
viskas 
įskaičiuota4
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Viskas 
įskaičiuota4

ARABIA AZUR

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ 6 barai
 ♦ konferencijų salė ir 5 kambariai 
pasitarimams (iki 25–75 asm.)

 ♦ 5 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Hurgados oro uosto, apie 
2 km iki Hurgados miesto centro, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1990 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų 
aukštų pastatas (tik registratūra) ir du 3-jų aukštų korpusai, 
kuriuose yra 526 numeriai: 502 Standard Room tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 37 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų (toli nuo kranto), 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.azuregypt.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas 
 ♦ nardymas* (ARABELLA AZUR)
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas* (ARABELLA 
AZUR)

 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas (nuo 16 metų)
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ „bananas“*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ teniso kortas 

* Už papildomą mokestį.

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

 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (vokiečių kalba)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą* 
(vokiečių kalba)

 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
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Viskas 
įskaičiuota4CORAL BEACH RESORT 

HURGHADA

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17,5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 20,5 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2012 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 1-o 
aukšto pastatas (tik registratūra) ir 1-o aukšto vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 369 numeriai: Standard Room 
tipo numeriai (Garden View, maks. 2+2 asm., miegamasis, 
32 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir terasą), Beach Front 
Room tipo numeriai (Pool / Garden View, maks. 2+2 asm., 
miegamasis, 37 kv. m,  įskaitant vonios kambarį ir terasą), 
Sea View Room tipo numerių (Sea View, maks. 2+2 asm., 
miegamasis, svetainės zona, 44 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir terasą), Family Room tipo numerių (Garden 
View, maks. 2+2 asm., 44 kv. m, įskaitant vonios kambarį 
ir terasą, miegamąjį, svetainės zoną), Suite tipo numeriai, 
Connected tipo numeriai ir 4 numeriai, pritaikyti asmenims 
su negalia.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra prieplauka, pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.coral-beach-rotana-resort.hotel-hurghada.com

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (vakų klube, 
nešildomas)

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 6 iki 14 metų)
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

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

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
pagal atskirą užklausą

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

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 5 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 metų)
 ♦ mini zoologijos sodas
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

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

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

* Už papildomą mokestį.

LE PACHA

MAGAWISH VILLAGE & RESORT

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje*
 ♦ patalynės keitimas      
3 kartus per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 
kasdien

 ♦ plaukų džiovintuvas 
(ne visuose 
numeriuose)

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 40, 75 ir 
1000 asm.)

 ♦ 7 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 3,5 km iki Hurgados oro uosto, apie 6,5 km iki 
Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1979 metais, 2010 metais atnaujintas. Viešbutį 
sudaro pagrindinis 1-o aukšto pastatas (tik registratūra), du 2-jų aukštų 
korpusai ir 1-o aukšto vasarnamių kompleksas (Standard Room tipo 
numeriai, Family Suite tipo numeriai, Royal Suite tipo numeriai), kuriuose 
yra 425 numeriai: 332 Bungalow Room tipo numeriai (Garden / Back / Sea 
Side View, Bungalow, maks. 2+2 asm., 32 kv. m, įskaitant vonios kambarį 
ir terasą), 24 Lotus Studio tipo numeriai (Pool / Sea Side View, maks. 
2 asm., 30 kv. m), 56 Lotus Apartment tipo numeriai (Pool / Sea Side View, 
maks. 3+1 asm., 41 kv. m), 2 Sea Front Villa tipo numeriai (3 miegamieji, 
maks. 6+2 asm., 141 kv. m), Sea View Suite tipo numeriai ir 4 numeriai, 
pritaikyti asmenims su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 3–5 m), 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.magawish.net
Ekonominė klasė

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Hurgados oro uosto, 
Hurgados miesto centre, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1997 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas ir 1-o aukšto vasarnamiai, kuriuose 
yra 248 numeriai: 212 Standard Room tipo numerių 
(Back / City / Pool / Garden / Sea Side / Sea View, 
maks. 2+2 asm., 24–30 kv. m, įskaitant balkoną ir vonios 
kambarį), Connected tipo numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 20 m), 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.lepacharesort.com
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Kurortas

Sal Hašišas, arba Žaliasis slėnis, kaip jį vadina patys egiptiečiai, pirmųjų viešbučių duris atvėręs 
vos prieš dešimtmetį, vis dar nesiliauja stebinti ir augti. Naujame kurorte tebekyla modernūs 

viešbučiai, veši egzotiniai sodai ir tyvuliuoja dirbtinės lagūnos, o visai šalia kranto verda 
spalvingas povandeninis gyvenimas. 

Sal Hašišas
AMŽINAI ŽALIAS KURORTAS
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Įdomu
Sal Hašišo plotas – kiek daugiau nei 4 tūkstančiai 
hektarų. Tačiau pagal projektą tik 14 % šios 
teritorijos gali užimti viešbučiai ir kiti statiniai, o visa 
likusi erdvė skirta natūraliems gamtos peizažams, 
golfo laukams ir vandens kanalams.

Sal Hašišas

Hurgada

Makadi Bei 

Citadel Azur Resort 5* 

Baron Palace Resot Sahl Hashesh 5* 

Premier Romance Boutique Hotel 5* 

Raudonoji
jūra

Old Palace Resort Sahl Hashesh 5* 

Sensimar Premier Le Reve 5* 

Tropitel Sahl Hashesh 5* 
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Nuskendęs miestas
Pasižvalgyti po Sal Hašišo architektūrą galite ne tik kurorto 
teritorijoje – ne mažiau įspūdingas reginys Jūsų laukia po 
vandeniu. Tai „faraonų miesto“ griuvėsiai, sukurti ir palaidoti 
Raudonosios jūros dugne.

Prabanga kiekviename žingsnyje
Sal Hašišas – garsaus britų architekto sero Normano Fosterio 
projektas, sąmoningai sukurtas taip, kad leistų pasijusti tarsi 
atvykus į arabiško stiliaus pasaką. Į autentišką Rytų peizažą kuo 
puikiausiai įsilieja aukštos klasės viešbučiai, imituojantys senovės 
Egipto, graikų ir romėnų architektūrą, nepriekaištingi golfo laukai 
ir prabangių jachtų prieplaukos.

Egiptas

Sal Hašišas
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CITADEL AZUR RESORT

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas
 ♦ internetas
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 60 
ir 800 asm.)

 ♦ 7 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 6 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ vaistinė
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ pirtis*
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia (baseine)
 ♦ biliardas 
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės*

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ sodo šachmatai 
 ♦ kanoja 
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas  

* 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 (Sea / Sea Side / Pool View, maks. 2+1 asm., 
40 kv. m), 100 Deluxe Room tipo numerių (Sea View, 
maks. 2+2 asm, 72 kv. m), 10 Ambassador Suite tipo numerių 
(su vaizdu į jūros pusę, maks. 4+1 asm., 117 kv. m), 3 Junior 
Suite tipo numeriai (Sea / Pool View, maks. 2+1 asm., 90 kv. m). 
Yra tarpusavyje sujungtų numerių ir numerių nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 3–10 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra prieplauka, persirengimo kabinos, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.azur.travel

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

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5OLD PALACE RESORT SAHL 

HASHESH

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys pagal atskirą 
užklausą

 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro  
pagal atskirą užklausą*

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 2 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

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 (Garden / Pool View, vonios kambarys 
ir balkonas, maks. 2+2 asm., 37 kv. m), 94 Superior Sea View 
Room tipo numeriai (Pool / Sea View, vonios kambarys ir 
balkonas, maks. 2+1 asm., 37 kv. m), 32 Deluxe Sea View Room 
tipo numeriai (Pool / Sea View, vonios kambarys ir balkonas, 
maks. 2+2 asm., 47 kv. m), 12 Junior Suite tipo numerių 
(Pool / Sea View, vonios kambarys ir balkonas, maks. 3+1 asm., 
68 kv. m), 13 Grand Suite tipo numerių (Garden View, vonios 
kambarys ir balkonas, maks. 3+1 asm., 68 kv. m), 3 Deluxe 
Suite tipo numeriai (Garden / Sea View, vonios kambarys ir 
balkonas, maks. 3+1 asm., 102 kv. m), 55 Deluxe Family (Chalet) 
tipo numeriai (Garden / Pool / Sea View, vonios kambarys ir 
balkonas, maks. 2+2 asm., 58 kv. m), Connected tipų numeriai 
bei numeriai, 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 – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ  
www.oldpalaceresort.com 

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

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5

SENSIMAR PREMIER LE REVE

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės ir kiliminė 
danga

 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ chalatas

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

 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ 7 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (ne visur)
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ „Thallasso“ centras*
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika  

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 22 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 27 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro vienas 5-ių 
aukštų pagrindinis pastatas, kuriame yra 372 numeriai: 
37 Garden View Room tipo numeriai (49 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą), 22 Pool View Room tipo 
numeriai (49 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą), 137 Limited Sea View Room tipo numeriai (49 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), 8 Full Sea View 
Room tipo numeriai (49 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną), Promo Room, Jaccuzi Room, Premier Suite, Connected 
tipo numeriai bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia ir 
nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 90 m), smėlio / 
akmenuotas, koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.premieregypthotels.com

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

Viskas 
įskaičiuota5PREMIER ROMANCE BOUTIQUE 

HOTEL

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

* Už papildomą mokestį.

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ kirpykla*
 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

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: 
Standard Room tipo numeriai (Garden / Back View, be 
balkono arba terasos (be lango), maks. 2 asm., 38 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį), Superior Room tipo numeriai 
(Sea Side View, maks. 2 asm., 38 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną), Deluxe Room tipo numeriai 
(Sea View, maks. 2 asm., 40 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną). Numeriuose draužiama 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.premierromance.net
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5BARON PALACE RESORT 

SAHL HASHESH

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas nemokamai
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną

 ♦ šlepetės
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ chalatas

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 konferencijų salės
 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ 7 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas 
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie23,5 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 30,5 km iki senojo Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2014 metais. Jį sudaro vienas 4-ių aukštų 
pastatas, kuriame yra 645 numeriai: Superior Classic Room 
tipo numeriai (Back View, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 42 kv. m), 
Superior Sea View Room tipo numeriai (Back View, maks. 
2+2 arba 3+1 asm., 42 kv. m), Panorama Sea View Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 arba 3+1 asm., miegamasis, svetainė, 
83 kv. m), Baron Club Deluxe Sea View tipo numeriai (maks. 
2+2 arba 3+1 asm., miegamasis, 45 kv. m), Swim Up Suite tipo 
numeriai (maks. 2 arba 3 asm., tik suaugusiems (18+), 52 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 
83 kv. m), Family Sea View Suite tipo numeriai (maks. 2+2 arba 
3+1 asm., 52 kv. m), Ambassador Sea View Suite 2 Bedroom tipo 
numeriai (maks 2+2 asm., du miegamieji, svetainė, 123 kv. m), 
Presidential Swim Up Suite 2 Bedroom tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., du miegamieji, svetainė, 142 kv. m), Prince Sea View 
Suite tipo numeriai (maks. 2+2 asm., miegamasis, svetainė, 
285 kv. m), Grand Royal Suite (maks. 2+2 arba 3+1 asm., 
400 kv. m). Numerių plotas pateiktas, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, yra koralų, paplūdimio rankšluosčiai, 
skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baronhotels.com

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ žaidimų kambarys
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

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

Luxe
viskas 
įskaičiuota5TROPITEL SAHL HASHESH

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia (baseine, 
sveikatingumo klube*)

 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*  

* Už papildomą mokestį.

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

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 60 ir 
100 asm.)

 ♦ 4 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ 3 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 16 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 23 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2011 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinio pastato korpusai 4-ių ir 5-ių aukštų bei 5-ių 
aukštų korpusai. Viešbutyje yra 566 numeriai: Deluxe Garden 
View Room tipo numeriai (48 kv. m, įskaitant balkoną / terasą 
ir vonios kambarį), Deluxe Sea Side View Room tipo numeriai 
(48 kv. m, įskaitant balkoną / terasą ir vonios kambarį), Deluxe 
Sea View Room tipo numeriai (48 kv. m, įskaitant balkoną / 
terasą ir vonios kambarį), Superior Deluxe Room tipo numeriai 
(Sea / Sea Side View, 48 kv. m, įskaitant balkoną ir vonios 
kambarį), Club Deluxe tipo numeriai (Sea View, 48 kv. m, 
įskaitant balkoną / terasą ir vonios kambarį), Connected tipo 
numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 300 m), smėlio / 
akmenuotas, yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.tropitelhotels.com
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El Guna – artima Hurgados kaimynė, kurioje nėra didelių viešbučių ir kurortinio triukšmo. Čia Jus pasitiks 
saulėta ramybė ir Veneciją primenantys peizažai: pakrantės linija nusagstyta tiltais sujungtų dirbtinių 

salelių, jose įsikūrusių vasarnamių, žavingų lagūnų bei jaukių paplūdimių.

Kurortas

El Guna
EGIPTO VENECIJA
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Raudonoji
jūra

Kairas

Hurgada Movenpick El Gouna 5* 

Dawar El Omda 4* 

The Three Corners Rihana Resort 4* 
The Three Corners Rihana Inn 4* 

El Guna

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

Eime į paplūdimį
Visi kurorto paplūdimiai yra privatūs, todėl juose Jūsų 
laukia nepriekaištinga tvarka ir daug pramogų: prižiūrėtos 
pakrantės idealiai tiks mėgstantiems jėgos aitvarų sportą, 
nardymą ar paplūdimio tinklinį, patogiam poilsiui įrengti 
gultai ir dušai, o išalkusių laukia restoranai bei kavinės. 
Daugumoje paplūdimių laiką galėsite leisti iki saulėlydžio, 
o kai kuriuose veiklos turėsite net iki vidurnakčio!

Laikas atsipalaiduoti!
El Gunoje tai padaryti tikrai pavyks: pasilepinti kviečia aukšto 
lygio SPA centrai, prablaškyti mintis ir patobulinti kūną – 
sporto klubai, jaukiai pasivaikščioti – Abu Tig prieplaukos 
alėjos ir „Art Village“ komplekas, o pasilinksminti – visame 
kurorte skambanti gyva muzika.

Kurorto atradimai
Atostogos El Gunoje žada nepaprastų nuotykių ir atradimų: 
kartu su profesionaliais narais ištyrinėkite Raudonosios jūros 
gelmes ir rifus, aplankykite dykumoje įsikūrusį beduinų kaimelį, 
keliaukite ieškoti smėlynuose stovinčių senųjų vienuolynų arba 
leiskitės į naktinę išvyką stebėti žvaigždžių.

      El Guna – ekologiškiausias Egipto 
kurortas, sulaukęs oficialaus „Green 
Globe“ pripažinimo. Unikalią vietovės 
gamtą čia saugo ne tik vietos gyventojai, 
bet ir svečiai, kurorte veikiantys 
viešbučiai, verslo įmonės bei įvairios 
programos.

El
 G

un
a

Egiptas

El Guna

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota5

MOVENPICK EL GOUNA

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 50, 
90 ir 350 asm.)

 ♦ 3 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ skvošas*
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ katamaranas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ golfas* (STEIGENBERGER GOLF 
RESORT)

 ♦ kanoja*
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ mini 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, kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis pastatas 
(tik registratūra) ir 2-jų bei 4-ių aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 420 numerių: Classic Room tipo numeriai (Garden View, 
miegamasis, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 40 kv. m, 
maks. 2+1 arba 3 asm.), Deluxe Garden View tipo numeriai (Garden 
View, miegamasis, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 
40 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Deluxe Lagoon View tipo numeriai 
(Lagoon View, miegamasis, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 
40 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Deluxe Sea View tipo numeriai 
(Sea View, miegamasis, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 
40 kv. m, maks. 2+1 arba 3 asm.), Family Room tipo numeriai 
(Lagoon / Pool View, balkonas, 50 kv. m, maks. 2+2 arba 3+1 asm.), 
Deluxe Suite tipo numeriai (Lagoon / Sea Side View, miegamasis, 
svetainė, vonios kambarys, terasa arba balkonas, 72 kv. m, 
maks. 2+2 arba 3+1 asm.), Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir žmonėms su negalia pagal atskirą užklausą.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, 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.moevenpick-elgouna.com

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

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.58
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Viskas 
įskaičiuota4THE THREE CORNERS 

RIHANA INN

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

Numeriuose:
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 7 barai
 ♦ konferencijų salė* (iki 60 asm., 
THE THREE CORNERS RIHANA 
RESORT)

 ♦ 4 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Hurgados oro uosto, apie 
1 km iki El Gunos centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2001 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pastatų kompleksas. Viešbutyje yra 166 Standard 
Room tipo numeriai (maks. 2 asm., 21 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio, paplūdimio rankšluosčiai 
(iš viešbučio), skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.threecorners.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 5 iki 12 metų)
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4THE THREE CORNERS 

RIHANA RESORT 

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ konferencijų salė* (iki 60 
asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 4 restoranai
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ petankė 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ pramoginiai renginiai 

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 1 km iki El Gunos centro, ant lagūnos kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutis yra sudarytas 
iš 3-jų aukštų pastatų, kuriuose yra 268 numeriai: 
Standard Room tipo numeriai (Pool / Garden View, 
maks. 2+1 asm., 28 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Family Room tipo numeriai 
(Pool / Garden / Lagoon View, maks. 2+2 asm., 
37 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą). 
Yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (Lagoon Beach), smėlio, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.threecorners.com

Vaikams:
 ♦ 4 vandens kalneliai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ 2 skyriai pagrindiniame 
baseine (atviruose baseinuose, 
šildomuose žiemos sezono 
metu)

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

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

Pusryčiai, 
vakarienė4DAWAR EL OMDA

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
pagal atskirą užklausą

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

 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 barai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos* 
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 500 m iki El Gunos kurorto centro, ant jūros kranto 
(įlankoje).
VIEŠBUTIS: atidarytas 1996 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2006 metais. Viešbutį sudaro triaukščių pastatų 
kompleksas, kuriame yra: 26 Standard Room tipo numeriai 
(sodo / miesto vaizdas, maks. 2+1 asm., 20 kv. m), 37 
Deluxe Room tipo numeriai (vaizdas į lagūną, maks. 3 asm., 
30 kv. m), 2 Junior Suite tipo numeriai (vaizdas į lagūną, 
maks. 3 asm., 54 kv. m), Honeymooner Suite tipo numeriai 
(tiesioginis vaizdas, maks. 2 asm., 30 kv. m). 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 m), smėlio, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš viešbučio), skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.dawarelomda-elgouna.com

Pramogos ir sportas:
 ♦ nardymas*                
(ZAYTOUNA BEACH)

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
(ZAYTOUNA BEACH)

 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas* 
(ZAYTOUNA BEACH)

 ♦ jėgos aitvarų sportas* 
(ZAYTOUNA BEACH)

* Už papildomą mokestį.
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Makadi Bei, 
Soma Bei
RAMIAI IR PRABANGIAI

Kurortas

Pusiaukelėje tarp Hurgados ir Safagos įsikūrę kurortai – tikra atgaiva keliautojams, ieškantiems 
ramybės ir išskirtinės prabangos. Makadi bei ir Soma Bei – tai dvi atokios Raudonosios jūros 

įlankos, atskirtos nuo kasdienio šurmulio ir dovanojančios atostogas, kurioms nieko netrūksta.
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Cleopatra Luxury Resort Makadi 5* 

Kempinski Hotel Soma Bay 5* 

Sal Hašišas

Safaga

Raudonoji
jūra

Tia Heights Makadi 5* 

Stella Di Mare Resort & SPA Makadi 5* 

Serenity Makadi Heights 5* 

Labranda Royal Makadi 5* 

Sunrise Select Royal Makadi Resort 5* 

Sheraton Soma Bay 5* 

Makadi Bei

Soma Bei

Atostogų jausmas tvyro ore
Makadi Bei – skaidrios jūros, puraus smėlio paplūdimių ir 
nuostabių saulėlydžių kurortas, kuris kviečia užmiršti viską 
ir tiesiog mėgautis poilsiu. O visai šalia esantis Soma Bei 
vilioja nuostabiais koraliniais rifais ir niekada nesibaigiančiu 
maudynių sezonu.

Aktyviam poilsiui
Įlankas skalaujanti Raudonoji jūra turi ką pasiūlyti visiems, 
nebijantiems vandens – nardyti, buriuoti ir šėlti bangose 
čia galima nors ir visą dieną. Likusių krante taip pat laukia 
pramogos: teniso kortai, golfo laukai, sveikatingumo 
klubai, uždarieji ir lauko baseinai, jodinėjimas žirgais ir 
kupranugariais. O naktinėtojų – gyvos muzikos koncertai, 
barai, restoranai ir diskotekos.

Įdomu
Prestižinis Soma Bei kurortas kadaise 
buvo tiesiog dykumos dalis. Pirmieji 
turistai čia atvyko tik 1990-aisiais.
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      Makadi Bei ir 
Soma Bei iš kitų Egipto 
kurortų išsiskiria tuo, 
kad siūlo itin prabangų 
apgyvendinimą – 
kurortuose nerasite 
viešbučio, įvertinto 
mažiau kaip 4 
žvaigždutėmis.

Egiptas
Makadi Bei

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota5SUNRISE SELECT ROYAL 

MAKADI RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 2 konferencijų salės* (iki 120 ir 
280 asm.)

 ♦ 10 barų
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 8 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 8 baseinai (3 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 14 vandens kalnelių (nešildomi)
 ♦ parduotuvės

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: atidarytas 2005 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
1-o aukšto pastatas (tik registratūra) ir 1-o, 2-jų bei 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 698 numeriai: 592 Standard Room tipo 
numeriai (Pool / Garden / Sea View, maks. 2+2 asm., miegamasis, 
36–45 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 152 Family 
Room tipo numeriai (Pool / Garden View, maks. 4+1 asm., 
2 miegamieji, 70 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 
50 Bunk Bed tipo numerių (Aqua Park / Pool View, maks. 2+2 asm., 
miegamasis, 55 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), 
11 Junior Suite tipo numerių (Sea View, maks. 2+1 asm., 
miegamasis, svetainės zona, 50 kv. m, įskaitant vonios kambarį 
ir terasą), 3 Royal Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 4+1 asm., 
2 miegamieji, svetainė, 112 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
terasą), 3 Executove Suite tipo numeriai (Sea View, maks. 
4+1 asm., 2 miegamieji, svetainė, 77 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir terasą), Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir 3 numeriai, pritaikyti asmenims 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sunrisehotels-egypt.com

Vaikams:
 ♦ 5 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

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

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

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

CLEOPATRA LUXURY RESORT 
MAKADI BAY

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 4 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas

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

VIEŠBUČIO VIETA: apie 30 km iki Hurgados oro uosto, apie 35 km 
iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2009 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2015 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas (tik registratūra) ir papildomas 2-jų ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 530 numerių: Standard Room 
tipo numeriai (Garden / Pool View, 35 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą), Sea View Room tipo numerių 
(35 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Beach 
Front Room tipo numeris (35 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
terasą), Junior Suite tipo numeriai (Beach Front View, 65 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą, miegamąjį, svetainės 
zoną), Master Suite tipo numerių (Sea / Garden View, 95 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą, miegamąjį, svetainę), 
Family Room tipo numerių (Garden View, 77 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą, 2 miegamuosius, svetainę), Connected 
tipo numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, rekomenduojama 
speciali avalynė, yra prieplauka, pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.cleopatraluxurymakadi.com

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Ultra
viskas 
įskaičiuota5

SERENITY MAKADI HEIGHTS

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę pagal atskirą 
užklausą

 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė* (iki 70 asm.)
 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 8 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 5 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu, 2 su jūros 
vandeniu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 34 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 40 km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2007 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
3-jų aukštų pastatas ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriuose yra 551 numeris: 355 Standard Room tipo numeriai (Back 
View, maks. 2+2 arba 3+1 asm., 35–47 kv. m, įskaitant 
balkoną / terasą ir vonios kambarį), 30 Family Room tipo numerių 
(Sea / Pool View, maks. 3+1 asm., 57 kv. m, įskaitant balkoną / 
terasą ir vonios kambarį), 58 Deluxe Room tipo numeriai (Sea Side / 
Pool / Garden View, maks 2+2 asm., 47 kv. m, įskaitant balkoną / 
terasą ir vonios kambarį), 8 Executive Suite tipo numeriai (Sea / 
Pool View, maks. 2+1 asm., atskiras miegamasis, svetainė, 
75 kv. m, įskaitant balkoną ir vonios kambarį), 96 Premium Room 
tipo numeriai (Pool / Sea Side View, maks. 2+2 asm., 47 kv. m, 
įskaitant balkoną ir vonios kambarį), Villa tipo vilos, Connected 
tipo numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 40 m), koralinis, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra pontonas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.serenityhotelsegypt.com

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

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

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

LABRANDA ROYAL MAKADI

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro* 
(rezervavus)

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos pagal 
atskirą užklausą*

 ♦ konferencijų salė (iki 250 asm.)
 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 35 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 42 km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei 
įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 1998 metais, paskutinį kartą 
atnaujintas 2016 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 2-jų 
aukštų pastatas, trys 2-jų ir 3-jų aukštų pastatai ir devyni 
1-o aukšto pastatai, kuriuose yra 500 numerių: 370 
Standard Room tipo numerių (Sea Side / Garden / Pool View, 
maks. 2+2 asm., 24 kv. m), 121 Family Room tipo numeris 
(Pool / Garden / Back View, 1 kambarys, maks. 2+2 asm., 
32 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 50 m), smėlio, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.labranda.com

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ skvošas (rezervacija)
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ katamaranas 
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ teniso korto apšvietimas 
 ♦ biliardas 
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ burlenčių sportas 
(pradedantiesiems)

 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas

* Už papildomą mokestį.
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5STELLA DI MARE RESORT & 

SPA MAKADI

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ konferencijų salė* (iki 200 
asm.)

 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ pirtis*
 ♦ mini golfas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ katamaranas*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ jėgos aitvarų sportas*
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 27 km iki Hurgados oro uosto, apie 35 km 
iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas (tik registratūra) ir 2-jų bei 3-jų aukštų pastatų 
kompleksas, kuriuose yra 607 numeriai: Standard Sea View Room 
tipo numeriai (35 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą), Standard Pool View Room tipo numeriai (35 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną / terasą), Standard Garden View Room 
tipo numeriai (35 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną / 
terasą), Junior Suite, Family Room ir Connected tipo numeriai bei 
numeriai nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 350 m), smėlio / akmenuotas, 
yra koralų, rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, 
pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.stelladimare.com

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

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

Viskas 
įskaičiuota5

TIA HEIGHTS MAKADI

Numeriuose:
 ♦ seifas (ne visuose 
numeriuose, registratūroje)

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
pagal atskirą užklausą

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ uždaras baseinas 1 (šildomas)
 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 6 restoranai
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 3 baseinai (iš dalies šildomi 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ vandens pramogų parkas (12 
vandens kalnelių suaugusiems, 
5 vaikams)

 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 25 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 30 km iki Hurgados miesto centro, Makadi Bei 
įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, reguliariai 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro pagrindinis 3-jų aukštų 
pastatas ir 1-o, 2-jų bei 3-jų aukštų pastatai, kuriuose yra 
1451 numeris: Main Building tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 34 kv. m), Lagoon Room tipo numeriai (maks. 
2+2 asm., 40 kv. m), Dune tipo numeriai (maks. 2+2 asm., 
40–45 kv. m), Aqua Park Room tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 30–32 kv. m), Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti asmenims su 
negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 15 m), stambaus 
žvyro / akmenuotas, 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.tiaheights.com

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

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezono metu)

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Pusryčiai, 
vakarienė5KEMPINSKI HOTEL SOMA BAY 

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ internetas*
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 barai
 ♦ 3 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 3 baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ parduotuvės

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

* 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. Viešbutyje yra 325 numeriai: 127 Lagoon View 
Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą arba į marias, 
maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m), Side Sea View Room tipo 
numerių (maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m, įskaitant vonios 
kambarį ir balkoną / terasą), Sea View Room tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Lagouna Club tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
maks. 2+1 asm., 39–42 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Deluxe Suite tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis atskirtas durimis, svetainė, maks. 2+2 asm., 
75–120 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir balkoną), Junior Suite 
tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, miegamasis atskirtas durimis, 
svetainės zona, maks. 2+2 asm., 45–75 kv. m, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną), Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems ir 2 numeriai, pritaikyti 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

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

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

5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.
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Luxe
viskas 
įskaičiuota5SHERATON SOMA BAY 

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūrojeai

 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ kirpykla*
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 9 konferencijų salės*            
(nuo 44 iki 500 asm.)

 ♦ 2 pasitarimų kambariai*         
(iki 20 asm.)

 ♦ 4 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 48 km iki Hurgados oro uosto, apie 
52 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1999 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir du 1-o aukšto bei vienas 2-jų 
aukštų pastatai. Viešbutyje yra 326 numeriai: 275 Resort View 
Room, Partial Sea View ir Direct Sea View Room tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 35 kv. m), 21 Executive Suite tipo numeris 
(su jūros vaizdu, 1 miegamasis su durimis, maks. 2+2 asm., 
74 kv. m), 11 Beach Front Suite tipo numerių (su vaizdu į jūrą, 
miegamasis su durimis, maks. 2+2 asm., 80 kv. m), 2 Royal Suite 
tipų numeriai (su vaizdu į jūrą, 2 miegamieji su durimis, maks. 
4+2 asm., 160 kv. m), Soma Bay Villas, Connected tipo numeriai ir 
2 numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia bei nerūkantiems. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 5 m), smėlio, yra koralų, 
rekomenduojama speciali avalynė, yra prieplauka, pontonas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.sheraton-somabay.com

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

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 
metų)

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ aerobika 
 ♦ nardymas*
 ♦ skvošas*
 ♦ diskoteka (gėrimai*)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ „bananas“*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ golfas* (LA RESIDENCE DES 
CASCADES GOLF RESORT & 
THALASSO CENTER)

 ♦ burlenčių sportas*
 ♦ SPA centras* (LA RESIDENCE 
DES CASCADES GOLF RESORT & 
THALASSO CENTER)

 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ mini futbolas 

* Už papildomą mokestį.
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Kurortas

Raudonosios jūros pakrantėje įsikūrusi Safaga – ramus, nedidukas uostamiestis ir tiesiog ideali 
aplinka terapijai. Visas atostogų veiksmas čia vyksta prie vandens: smagiai pašėlti kviečia jūros 

bangos ir ekstremalus sportas, o atsipalaiduoti – juodo smėlio kopos, mineraliniai šaltiniai ir 
ypatingas mikroklimatas.

Safaga
POILSIUI PRIE VANDENS
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Safaga

Shams Safaga 4* 

Lotus Bay Safaga 4* 

Menaville Safaga 4* 

Raudonoji
jūra

Soma Bei, 
Makadi Bei

Marsa Alamas

Sa
fa

gaŠėlti tarp bangų
Dėl visada palankaus vėjo ir jūros srovių tai 
bene populiariausias vandens sporto kurortas 
visoje Raudonosios jūros pakrantėje. Safagos 
krantus itin mėgsta banglenčių ir jėgos aitvarų 
entuziastai bei giluminio nardymo mėgėjai. Į 
gelmes juos vilioja didingas skenduolis – 
30 metrų gylyje palaidotas keltas „Salem 
Express“, o kerinčio grožio koralų rifai siūlo pažintį 
su Raudonosios jūros gyventojais: delfinais, 
rajomis ir rykliais.

Ekskursija po apylinkes
Safaga geografiškai labai patogi dienos išvykoms po 
apylinkes. Keliautojų pamėgti Asuano ir Luksoro miestai iš 
čia pasiekiami ranka. Jus pasitiks istorinės vietos ir statiniai: 
Claudianus Mons akmens karjerai, Karnako šventyklų ir 
obeliskų kompleksas, uolose iškirsta Hačepsutės šventykla, 
Nilo pakrantėje stūksantys 18 metrų aukščio Memnono 
kolosai ir mistiškasis Karalių slėnis.

       Safagą garsina unikalus juodos spalvos 
smėlis – jo sudėtyje rasta aukso druskų ir 
radioaktyviųjų mineralų, kurie, veikiami saulės 
spindulių, padeda ne tik dailiai įdegti, bet ir 
įveikti odos, kaulų bei raumenų ligas.

Egiptas
Safaga

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 

teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota4LOTUS BAY SAFAGA

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

Numeriuose:
 ♦ seifas registratūroje
 ♦ patalynės keitimas 2 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ balkonas / terasa (ne 
visuose numeriuose)

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

 ♦ dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro 
pagal atskirą užklausą*

 ♦ kirpykla*
 ♦ 5 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 2 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

VIEŠBUČIO VIETA: apie 53 km iki Hurgados oro uosto, apie 
61 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1992 metais, kasmet iš dalies 
atnaujinamas. Viešbutį sudaro 2-jų aukštų pagrindinis 
pastatas (registratūra) ir 2-jų bei 3-jų aukštų vasarnamių 
kompleksas, kuriame yra 224 numeriai: Standard Room tipo 
numeriai ir Sea View Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
24–28 kv. m).
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10 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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.lotusbay.com 
Ekonominė klasė

Vaikams:
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 10 
metų)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(nešildomas)

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota4

Viskas 
įskaičiuota4

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

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

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus per 
savaitę 

 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

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

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

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

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

* Už papildomą mokestį.

MENAVILLE SAFAGA

SHAMS SAFAGA

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ individualus oro 
kondicionierius

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas 
registratūroje pagal atskirą 
užklausą

 ♦ mini baras*
 ♦ balkonas (ne visuose 
numeriuose)

 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ vonia / dušas

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

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

* Už papildomą mokestį.

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), Connected tipo 
numeriai ir numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.shamshotels.com

VIEŠBUČIO VIETA: apie 58 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 61 km iki Hurgados miesto centro, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 1991 metais, 2010 metais atnaujintas. 
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), 103 
Superior Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, maks. 3+1 asm., 
30–35 kv. m), 6 Suite tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, 
maks. 4+2 asm., 70 kv. m). Numerių plotas pateikiamas, įskaitant 
vonios kambarį ir balkoną. Yra ir Connected tipo numeriai, numeriai 
nerūkantiems bei numeriai, pritaikyti žmonėms su negalia. 
PAPLŪDIMYS: nuosavas (gilėja už 10–15 m), smėlio / 
akmenuotas, 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.menaville.ru
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Kurortai

Marsa 
Alamas
Į PASIMATYMą SU
LAUKINE GAMTA

Kurortas

Vietoje, kur Arabijos dykuma paskyrė pasimatymą Raudonajai jūrai, įsikūręs 
tikras tropikų rojus – Marsa Alamo kurortas žavi gamtos įvairove, norintiems 

pabėgti nuo skubančių miestų žada vienatvę ir ramybę, o smalsuoliams 
atveria jūros gelmes.
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Hilton Marsa Alam Nubian Resort 5* 

Novotel Marsa Alam 5* 

Dreams Beach Resort Marsa Alam 5* 

Raudonoji
jūra

Safaga

Marsa Alamas
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Gilyn į jūrą
Marsa Alamo pakrantės saugo mažiausiai 
paliestus Egipto koralų rifus. Įspūdingi 
reginiai Jūsų laukia Elfinstouno rife – 
atsidūrę prie 70 metrų aukščio koralų 
sienos, galėsite stebėti čia pat plaukiojančius 
kūjagalvius ir baltapelekius ryklius bei 
itin retus didžiuosius vėžlius. O šalia 
Delfinų namais vadinamo Samadai rifo 
susidariusioje lagūnoje sutiksite pulkus 
delfinų.

       Atostogauti Marsa Alame 
orai palankūs ištisus metus. 
Net žiemą temperatūra čia 
nenukrenta žemiau 20 laipsnių, 
o vasaromis dažniausiai 
perkopia 30 laipsnių ribą. Tačiau 
ilgesniems pasivaikščiojimams 
lagamine turėkite ir šiltesnių 
drabužių – sausą dykumos 
klimatą vakarais papildo gana 
vėsus brizas.

Ką pamatyti?
• Kurorto šiaurėje romantiškiems pasivaikščiojimams ir 
vakaro pramogoms kviečia moderniai įrengta „Port Ghalib“ 
prieplauka. Krantinėje, į kurią veda palmių alėja, įsikūrę 
tarptautinio lygio restoranai, užkandinės ir prabangios Egipto 
gėrybių prarduotuvės. Be to, šiek tiek pasiderėję su vietos 
barmenais, čia galite būti pavaišinti „Sakkara“ alumi – viskas, ką 
reikės padaryti, tai atspėti prie molo prišvartuotų jachtų kainą.

• O jei domitės istorija, keliaukite piečiau – į Kupranugarių 
slėniu (Wadi el Gemal) vadinamą nacionalinį parką, kurio 
teritorijoje kadaise veikė Kleopatros smaragdų kasyklos, o 
dabar klesti mangrovės ir akacijos, nubiniai ožiai, gazelės ir 
žalieji vėžliai.

• Į pietus nuo Marsa Alamo taip pat verta aplankyti laukinio 
grožio Hamatos salyną. Žmonių negyvenamos salelės – tikras 
gamtos lobynas. Gražių vaizdų pasiilgusius keliautojus čia 
traukia egzotiniai augalai, dykumų gyvūnai ir Raudonosios jūros 
turtai.

Egiptas
Marsa Alamas

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Viskas 
įskaičiuota5HILTON MARSA ALAM 

NUBIAN RESORT

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

Numeriuose:
 ♦ virdulys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kas 2 
dienas

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ internetas*
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ 8 barai
 ♦ 3 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 4 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ parduotuvės

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: Standard Room tipo numeriai 
(sodo / baseino / jūros vaizdas, maks. 3 asm., 37 kv. m, 
įskaitant vonios kambarį ir balkoną / terasą), Deluxe Room tipo 
numeriai (sodo / jūros vaizdas, miegamasis, svetainės zona, 
maks. 4 asm., 37 kv. m, įskaitant vonios kambarį ir 
balkoną / terasą), Suite tipo numeriai (sodo / baseino / jūros 
vaizdas, miegamasis, svetainė, maks. 4 asm. 80 kv. m), 
Connected tipo numeriai, numeriai nerūkantiems ir numeriai, 
pritaikyti 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

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

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

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

* Už papildomą mokestį.
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Viskas 
įskaičiuota5

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

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”.

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ vonia / dušas

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

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

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

NOVOTEL MARSA ALAM

DREAMS BEACH RESORT MARSA ALAM

Numeriuose:
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas 3 kartus 
per savaitę

 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla*
 ♦ uždaras baseinas (šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ 3 konferencijų salės* (iki 50, 120, 
500 asm.)

 ♦ 6 barai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (nešildomi)
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ vandens kalnelis (nešildomas) 
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 180 km iki Hurgados oro uosto, 
apie 23 km iki Marsa Alamo oro uosto, apie 37 km iki 
El Kuseiro miestelio centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2006 metais. Viešbutį sudaro 3-jų 
aukštų pagrindinis pastatas (tik registratūra) ir 3-jų aukštų 
pastatų kompleksas, kuriame yra 230 numerių: 184 
Standard Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 33 kv. m), 
Family Room tipo numeriai, Suite numeriai, Connected tipo 
numeriai ir numeriai nerūkantiems.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, smėlio / akmenuotas, yra 
koralų, rekomenduojama speciali avalynė, yra pontonas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dreamsresortsegypt.com

VIEŠBUČIO VIETA: 165 km iki Hurgados, 60 km iki 
Marsa Alamo oro uosto, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: atidarytas 2015 metais. Iš viso viešbutyje yra 
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, rekomenduojama speciali 
avalynė, jaučiami potvyniai ir atoslūgiai, yra pontonas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.  
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
www.novotel.com
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Regionas /
kurortas

Šarm El Šeichas
KARALIŠKOJI ĮLANKA
Štai kaip daug žadančiai skamba 

Šarm El Šeicho pavadinimas, 
išverstas į lietuvių kalbą. Tačiau 

tai ne vien gražus pažadas – 
pačiuose Sinajaus pusiasalio 

pietuose įsikūręs Egipto kurortas 
iš tiesų turi viską, ko reikia 

karališkam poilsiui: nuo aukštos 
klasės viešbučių ir pramogų iki akį 

traukiančių gamtos turtų.
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Raudonoji
jūra

Rixos Seagate Sharm 5*  

Barcelo Tiran Sharm 5*  

Stella Di Mare Resort & SPA Sharm El Sheikh 5*   

Sultan Gardens Resort 5*   

Rixos Sharm El Sheikh Resort 5*  

Renaissance Sharm El Sheikh 5* 

Baron Palms 5* 

Šarm
El Šeichas

Ras Mohamedas

Dahabas

Baron Resort 5* 

Nubian Island 5* 
Nubian Village 5* 

Novotel Palm 5* 
Novotel Beach 5* 

Savoy 5* 
Royal Savoy 5* 

Grand Rotana 5* 

Royal Albatros Moderna 5* 

Domina Coral Elisir Hotel 5* 

Domina Coral Bay Oasis Hotel 5* 

Albatros Aqua Blue Resort Sharm El Sheikh 4+* 

Hilton Sharm Sharks Bay 4* 
Sierra Resort 4* 

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh 5* 

ŠARM EL ŠEICHO 
regiono kurortai:

ŠARM EL ŠEICHAS

DAHABAS 

TABA

Pasaulis po vandeniu
Iš lėto gilėjanti Šarm El Šeicho pakrantė veda į margą 
Raudonosios jūros pasaulį. O jame – palei visą 
kurorto pakrantę nusidriekusi koralinių rifų juosta, 
pilna gyvybės ir povandeninių nuotykių. Čia gausu 
įdomių reginių tiek paviršinio, tiek giluminio nardymo 
entuziastams, o dar daugiau įspūdžių žada netoliese 
esantis Ras Mohamedo nacionalinis parkas, kur 
kartu saugomi Raudonosios jūros lobynai, nuostabūs 
dykumos kraštovaizdžiai ir laukinės gamtos 
paplūdimiai.

Vakarėlių sostinė
Egipto atostogų ir vakarėlių sostine vadinamo Šarm El Šeicho 
centre pramogų ieškotojai ir naktinėtojai visada ras kur užeiti ir 
ką nuveikti. Azartiškų turistų laukia „Sinai Grand Casino“, išlieti 
energiją šokių aikštelėje kviečia naktinis klubas „Pacha“, pakelti 
taurę mėgstamo kokteilio – „Hard Rock Café“ ir pakrantės 
barai, o paganyti akis – tradiciniai pilvo šokėjų pasirodymai.

Ką aplankyti?
Apsistoję Šarm El Šeiche, patogiai nuvyksite į Egipto 
sostinę Kairą, prie Gizos piramidžių ar Abu Galum ir 
Ras Mohamedo gamtos draustinių, taip pat galėsite 
aplankyti šventąjį miestą Jezuralę ir istorinę Jordanijos 
žemę Petrą. O jei atostogaujate su vaikais, Jūsų laukia 
„Splashtastic“ – senovės Egipto tematika įrengtas 
vandens pramogų parkas su įvairaus dydžio baseinais, 
vandens kalneliais ir atrakcionais.
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Egiptas

Šarm 
El Šeichas

       Atrasti autentiškos Egipto 
virtuvės keliaukite į senąjį 
Šarm El Šeicho turgų – patogiai 
įsitaisę tarp pagalvėlių, čia 
galėsite paragauti maltos 
avienos suktinukų kofta, 
pikantiško troškinio koshari 
ir atsigaivinti kinrožių arbata 
karkade.

Šarūnė Vanagaitė-Bukauskė 
Rezervacijų ir konsultacijų 
teikimo skyriaus vadybininkė
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Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5FOUR SEASON RESORT 

SHARM EL SHIEKH  

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus 
per dieną 

 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 220 asm.)* 
 ♦ restoranas 
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ krepšinis 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
15 km iki Nama Bei įlankos, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pagrindiniame 2-jų aukštų pastate ir 2-jų aukštų 
pastatų komplekse yra 200 numerių: Superior Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm., 60 kv. m), Deluxe Room tipo 
numeriai (maks. 2+1 arba 3 asm., 60 kv. m), Premier Sea View 
Room tipo numeriai (2+1 arba 3 asm., 60 kv. m), One Bedroom 
Suite tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 120 kv. m), One Bedroom 
Suite With Plunge Pool tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
120 kv. m), Two Bedroom Residentail Suite tipo numeriai 
(maks. 3+2 asm., 125 kv. m), Two Bedroom Residentail Suite Pool 
Side tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 125 kv. m), Two Bedroom 
Residentail Suite Sea View tipo numeriai (maks. 3+2 asm., 
125 kv. m). Taip pat yra Two Bedroom Presidential Suite ir Three 
Bedroom Presidential Suite tipo numerių, numeriai žmonėms su 
negalia (Premium Room), nerūkantiems asmenims ir Connected 
Room tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontomas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.fourseasons.com/sharmelsheikh

Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vežimėlis 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą
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5 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

Luxe 
viskas 
įskaičiuota5RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH 

GOLDEN VIEW BEACH RESORT

Numeriuose:
 ♦ vonia / dušas
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi (su savo kompiuteriu)
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 220 
asm.)* 

 ♦ 3 barai
 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ autobusas iki prekybos 
centrų*

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 4 restoranai
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ 4 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ motorinės vandens sporto 
priemonės 

 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas*
 ♦ gyva muzika 
 ♦ teniso kortas*
 ♦ nardymo centras*

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 18 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 10 km iki Nama Bei 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., 90 kv. m), Premium Suite 
Sea View tipo numeriai (vaizdas į jūrą, maks. 3+1 asm., 
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, rekomenduojama 
speciali avalynė, yra pontonas (65 m), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ  
 www.renaissancesharmelsheikh.com

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

 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane
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BARON RESORT

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ drabužių valymo paslaugos* 
 ♦ kirpykla*
 ♦ 8 barai 
 ♦ 3 konferencijų salės (iki 235 
asm.)*

 ♦ 3 restoranai
 ♦ 5 a la carte restoranai 
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

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

 ♦ Wi-Fi viešosiose vietose 
 ♦ parduotuvės
 ♦ liftas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 15 km iki Nama Bei centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 1998 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2010 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pastatas, kuriame yra 360 numerių: 347 Standard Room tipo 
numeriai (vonia / dušas, balkonas arba terasa, su vaizdu į 
kalnus, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Deluxe Front Sea View tipo 
numeriai (tiesioginis vaizdas į jūrą, vonia arba dušo kabina, 
balkonas arba terasa, maks. 3+1 asm., 40 kv. m), Family Room 
tipo numeriai (2 Interconnecting tipo numeriai), Executive Suite 
Two Bed tipo numeriai (2 miegamieji su durimis, svetainė, 
vonia / dušas, balkonas arba terasa, su vaizdu į jūrą, 
maks. 4+4 asm., 144 kv. m), Executive Suite One Bed Room tipo 
numeriai (uždaras miegamasis, svetainė, vonia, balkonas arba 
terasa, su vaizdu į jūrą, maks. 2+2 asm., 85 kv. m). Taip pat 
yra Royal Suite, Connected Room ir numerių nerūkantiems. 
Papildoma lova už papildomą mokestį.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas (140 m), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baronhotels.com

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

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

Luxe
viskas 
įskaičiuota5
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Viskas 
įskaičiuota5

BARON PALMS

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien
 ♦ centrinis oro kondicionieriu
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės
 ♦ numerių tvarkymas kasdien
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ rusiškas kanalas
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

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

 ♦ 4 barai
 ♦ 5 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas 
 ♦ numeriai nerūkantiems
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ valiutos keitykla
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 17 km iki Nama Bei centro, antroje viešbučių linijoje, 
apie 100 m iki paplūdimio.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2005 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2008 metais. 3-jų aukštų viešbučio 
pastatuose yra 230 numerių: 168 Standard Room 
tipo numeriai (vonia / dušas, balkonas arba terasa, su 
vaizdu į kalnus, maks. 3 asm., 38 kv. m), Pool View tipo 
numeriai (vonia arba dušo kabina, balkonas arba terasa, su 
vaizdu į baseiną, maks. 3 asm., 38 kv. m), Family Room tipo 
numeriai (2 Interconnecting tipo numeriai), Junior Suite tipo 
numeriai (miegamasis su durimis, svetainė, dušo kabina, 
balkonas, su vaizdu į baseiną, maks 3 asm., 65 kv. m). 
Taip yra numerių nerūkantiems ir Connected tipo numerių. 
Papildoma lova už papildomą mokestį. 
Dėmesio! Viešbutyje BARON PALMS apgyvendinimas 
leidžiamas nuo 16 metų.
PAPLŪDIMYS: nuosavas (viešbučio BARON RESORT), 
koralinis, yra pontonas (apie 145 m), paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.baronhotelsegypt.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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RIXOS SEAGATE SHARM

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
(pagal atskirą užklausą)

 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – laminatas 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras (užpildytas, tik Junior 
Suite)

 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 7 barai
 ♦ uždaras baseinas (nešildomas)
 ♦ konferencijų salė (iki 300 
asm.)*

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ 9 restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 9 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 18 km 
iki Nama Bei įlankos, Nabka Bei 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, rekomenduojama speciali avalynė, yra 
pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rixos.com

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

Ultra
viskas 
įskaičiuota5
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RIXOS SHARM 
EL SHEIKH RESORT

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras (užpildytas)
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 150 asm.)*
 ♦ limuzinų paslaugos*
 ♦ 11 restoranų (6 a la carte 
restoranai)

 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 7 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
22 km iki Nama Bei įlankos, Nabka Bei įlankoje, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 1-o aukšto 
pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų aukštų korpusai, kuriuose 
yra 695 numeriai: 198 Superior tipo numeriai (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, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra pontonas (147 m), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rixos.com

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

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

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

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5BARCELO TIRAN SHARM  

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ DSL internetas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ amfiteatras
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 4 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ sūkurinė vonia
 ♦ Wi-Fi registratūroje 
(vestibiulyje)

 ♦ 3 atviri baseinai (1 šildomas 
žiemos sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ parduotuvės 

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
Nabka Bei kurorte, apie 25 km iki Nama Bei įlankos, ant jūros 
kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2008 metais. Atnaujintas 
2014 metais. Viešbutyje yra 345 numeriai: Superior Garden 
View Room tipo numeriai (vaizdas į sodą, dušo kabina, balkonas 
arba terasa, maks. 2+1 arba 3 asm., 47 kv. m), Superior Sea 
Side Room tipo numeriai (vaizdas į jūros pusę, dušo kabina, 
balkonas arba terasa, maks. 2+1 arba 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 (tieisoginis vaizdas į jūrą, dušo kabina, 
balkonas arba terasa, maks. 2+1 arba 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 
tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis / smėlio, 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:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą
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STELLA DI MARE RESORT & SPA 
SHARM EL SHEIKH

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ vonia
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – marmuras 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ internetas
 ♦ chalatas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ 2 konferencijų salės (iki 300 
asm.)*

 ♦ restoranas*
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas*
 ♦ SPA procedūros*
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia* (po atviru 
dangumi, nuo 16 metų)

 ♦ masažas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ tinklinis baseine

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
4 km iki Nama Bei įlankos, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Viešbutį sudaro 
8-ių aukštų pagrindinis pastatas ir 2-jų aukštų vasarnamiai, 
kuriuose yra 298 numeriai: 60 Comfort tipo numerių 
(maks. 2+1 asm., 25 kv. m), Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+1 asm., 30 kv. m), šeimyniniai Deluxe tipo numeriai 
(maks. 2+2 asm., 44 kv. m), Stella Suite, Royal Suite, Superior 
Deluxe, šeimyniniai Comfort, Connected tipo numeriai. 
Taip pat yra numerių, pritaikytų žmonėms su negalia.
PAPLŪDIMYS: koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas, baras, dušas, tualetas, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.stelladimare.com

Vaikams:
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu) 

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą
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Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

NUBIAN ISLAND

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla
 ♦ 5 barai 
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm.)
 ♦ suvenyrų parduotuvė
 ♦ 4 restoranai (švediškas stalas)
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ 3 vandens kalneliai (NUBIAN 
VILLAGE, šildomi žiemos 
sezono metu)

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

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

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ SPA centras (NUBIAN ISLAND)
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ kirpykla*
 ♦ 3 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 220 asm., 
NUBIAN ISLAND)

 ♦ 2 restoranai (1 picerija „Italian 
Restaurant“)

 ♦ 2 a la carte restoranai 
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje 
 ♦ gydytojo kabinetas*
 ♦ 3 vandens kalneliai (šildomi 
žiemos sezono metu)

 ♦ parduotuvės

Vaikams:
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ diskoteka 
 ♦ 2 skyriai pagrindiniame baseine 
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna* (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis* (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ teniso inventorius 
 ♦ sūkurinė vonia* (nuo 16 
metų)

 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ biliardas*
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 
metų)

 ♦ vandens polo 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ mini futbolas (žolė)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas (apšvietimas*) 

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 25 km iki Nama Bei 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, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.nubian-village.com

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

 ♦ bidė

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”.

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 20 km iki Nama Bei 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:
 ♦ 3 vandens kalneliai 
 ♦ meniu (greitasis maistas)
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (nešildomas)
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą 
 ♦ pramoginiai renginiai
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NOVOTEL PALM

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas visą parą*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ baseinas (šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

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

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 7 km iki Nama Bei senamiesčio, Nama Bei 
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 – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.novotel.com

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 2 barai 
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas 
 ♦ gydytojo iškvietimas visą parą 
(NOVOTEL BEACH)

 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 3 baseinai 
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė
 ♦ parduotuvės (NOVOTEL BEACH)

Pramogos ir sportas:
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis* (NOVOTEL BEACH)
 ♦ masažas* (NOVOTEL BEACH)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ turkiška pirtis* (NOVOTEL BEACH)
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis (NOVOTEL 
BEACH)

 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės* 
(NOVOTEL BEACH)

 ♦ vakariniai renginiai (NOVOTEL 
BEACH)

 ♦ SPA centras* (NOVOTEL BEACH)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (NOVOTEL BEACH)
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras* (NOVOTEL 
BEACH)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 12 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 1 km iki Nama Bei įlankos, apie 7 km iki senamiesčio, 
antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2008 metais. Viešbutį sudaro pagrindinis 
pastatas ir dviaukščiai pastatai, kuriuose yra 185 numeriai: 
65 Standard Room tipo numeriai (vaizdas į sodą, 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 tipo numerių ir numerių 
nerūkantiems. Pristatoma tik viena papildoma lova. 
PAPLŪDIMYS: smėlio (NOVOTEL BEACH), yra pontonas, baras, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.novotel.com

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
(tik vėsinimas)

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas

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

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

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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įskaičiuota5
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Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ paauglių klubas 
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Pusryčiai, 
pietūs, 
vakarienė5

SAVOY

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 5 barai
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 1400 
asm.)*

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ 5 restoranai*
 ♦ 5 a la carte restoranai 
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas visą parą*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 3 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ parduotuvės

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

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ aerobika 
 ♦ skvošas*
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas* (nuo 16 metų)
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ SPA centras*
 ♦ petankė 
 ♦ boulingas*
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 8 barai
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 1400 asm., 
šalia SOHO)

 ♦ limuzinų paslaugos
 ♦ 8 restoranai 
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 6 baseinai (3 skirti tik ROYAL 
SAVOY, šildomi žiemos sezono 
metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ valiutos keitykla
 ♦ biblioteka (ROYAL SAVOY 
registratūroje)

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna 
 ♦ pirtis 
 ♦ aerobika (SAVOY)
 ♦ skvošas* (SOHO)
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia 
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas* (SAVOY)
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ boulingas* (SOHO)
 ♦ nardymo centras*
 ♦ 2 teniso kortai*
 ♦ čiuožykla*

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 15 km iki Nama Bei įlankos, apie 25 km iki senamiesčio, 
„White Knight“ įlankoje, ant jūros kranto. 
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
pagrindinis dviejų aukštų pastatas (tik registratūra) ir 2-jų 
aukštų pastatai, kuriuose yra 80 numerių: 42 Standard Room 
tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, balkonas arba terasa, vonia, 
maks. 2 asm., 45 kv. m), Royal Savoy Suite tipo numeriai (su 
vaizdu į baseiną, terasa, miegamasis su durimis, svetainė, 
sūkurinė vonia + dušo kabina, WC kambarys, maks. 2 asm., 
98,9 kv. m), Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, 
balkonas, sūkurinė vonia + dušo kabina, 54,2 kv. m), 9 vilos. 
Viešbutis nepriima vaikų iki 12 metų.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra 2 pontonai (25 m, 30 m), baras, paplūdimio 
rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ www.savoy-sharm.com

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ rankšluosčių keitimas kasdien 
 ♦ lygintuvas pagal atskirą užklausą 
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija (yra rusiškas 
kanalas)

 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą užklausą

ROYAL SAVOY

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”.

Viskas 
įskaičiuota5

VIEŠBUČIO VIETA: apie 8 km iki Šarm El Šeicho oro 
uosto, apie 15 km iki Nama Bei įlankos, apie 25 km iki 
senamiesčio, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2000 metais. Viešbutį sudaro 
4-ių aukštų pagrindinis pastatas, kuriame yra 463 
numeriai: 352 Standard Garden View tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), Pool View Room tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), Sea View Room tipo numeriai (maks. 
2+1 asm., 45 kv. m), Family Room tipo numeriai (maks. 
2+2 arba 3 asm., 50 kv. m), Diplomatic Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm, 90 kv. m), Presidential Suite tipo 
numeriai (maks. 2+2 asm., 200 kv. m). Yra 2 kambariai 
žmonėms su negalia (Standard Room), numeriai 
nerūkantiems ir Connected Room tipo numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, yra pontonas, 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ www.savoy-sharm.com
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GRAND ROTANA

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas pagal 
atskirą užklausą 

 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras (užpildytas)*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė* (verslo 
centras)

 ♦ susitikimų kambarys
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro 
(Nama Bei įlankos)

 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 6 barai 
 ♦ 5 konferencijų salės                    
(iki 300 asm.)*

 ♦ 4 restoranai („Ramses“)
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ baseinas (4 000 kv. m, 
nešildomas)

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

 ♦ Wi-Fi (vestibiulyje ir prie baseino)
 ♦ vandens kalnelis (vaikams ir 
suaugusiems, 9.00–17.00)

 ♦ parduotuvės
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna (nuo 16 metų)
 ♦ pirtis (nuo 16 metų)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia (nuo 16 metų)
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė (nuo 16 metų)
 ♦ vandens polo 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ stalo futbolas 
 ♦ SPA centras*
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika (šou programos, 
amfiteatras-opera, kinas)

 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas (kieta danga)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 8 km iki Nama Bei 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 tipo numeriai ( maks. 3+1 asm., 
28 kv. m), Deluxe Room tipo numeriai ( maks. 3+1 asm., 28 kv. m), 
Grand Deluxe tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), Premium 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), Club Rotana 
Room tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 28 kv. m), Club Rotana Suite 
tipo numeriai (maks. 3+1 asm., 70 kv. m), Club Rotana Premium 
Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 70 kv. m), Club Rotana Grand 
Suite tipo numeriai (maks. 2 asm., 70 kv. m), Villas tipo numeriai 
(maks. nuo 4+4 iki 10+10 asm., nuo 328 kv. m). Club Rotana tipo 
numeriai turi priėjimą į Club Rotana Lounge. Viešbutyje yra numerių 
nerūkantiems, numerių, pritaikytų žmonėms su negalia, bei 
Connected tipo numerių. Numeriuose galima pastatyti tik vieną 
papildomą lovą.
PAPLŪDIMYS: koralinis (450 m ilgio, gausus koralų rifas), 
rekomenduojama speciali avalynė, yra pontonas (12 m, 15 m), 
paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.rotana.com

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

 ♦ diskoteka vaikams (20.00–
21:00)

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezono metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė visą parą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
(registratūroje)

 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą 

Ultra 
viskas 
įskaičiuota5

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

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija (yra 
rusiškas kanalas)

 ♦ internetas
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius
 ♦ lyginimo lenta pagal atskirą 
užklausą

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ susitikimų kambarys (iki 30 
asm.)*

 ♦ taksi paslaugos
 ♦ autobusas iki miesto centro*
 ♦ kirpykla
 ♦ 9 barai
 ♦ konferencijų salė (iki 200 
asm.)*

 ♦ 3 restoranai*
 ♦ 4 a la carte restoranai
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo 
paslaugos*

 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo 
aikštelė 

 ♦ 6 baseinai (2 šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ parduotuvės
 ♦ restoranas

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 15 km iki Nama Bei įlankos, apie 18 km iki senamiesčio, 
Shark’s Bei rajone, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2000 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2011 metais. Viešbutį sudaro vienas pagrindinis 2-jų aukštų 
pastatas ir dviaukščių pastatų kompleksas, kuriuose yra: 324 
Standard Room tipo numeriai (galinis vaizdas, vonia arba dušo 
kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+1 asm., 46 kv. m), Pool 
View Room tipo numeriai (su vaizdu į baseiną, vonia arba dušo 
kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+1 asm., 46 kv. m), Sea 
View Room tipo numeriai (su vaizdu į jūrą, vonia arba dušo 
kabina, balkonas arba terasa, maks. 2+1 asm., 46 kv. m), Family 
Room tipo numeriai (su vaizdu į sodą, 2 miegamieji su durimis, 
amerikietiška virtuvė (ne visur), vonia, 3+2 asm., 69 kv. m), 
Junior Suite tipo numeriai (su vaizdu į sodą, svetainė su durimis, 
svetainė, amerikietiška virtuvė, vonia, 2+2 asm., 69 kv. m). 
Yra numerių žmonėms su negalia (Standard Room), numerių 
nerūkantiems ir Connected Room tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis (įėjimas į jūrą tik nuo 
pontono), rekomenduojama speciali avalynė, yra pontonas 
(35 m), baras, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sultangardens.com

Ultra
viskas 
įskaičiuota5

Vaikams:
 ♦ vandens kalnelis
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą
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ROYAL ALBATROS MODERNA

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro 
kondicionierius 

 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas
 ♦ televizorius

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė*
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ kirpykla
 ♦ 12 barų (2 už papildomą 
mokestį)

 ♦ konferencijų salė (iki 70 asm.)*
 ♦ 6 restoranai
 ♦ 3 a la carte restoranai 
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 6 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ 8 vandens kalneliai (nešildomi)
 ♦ parduotuvės
 ♦ liftas

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ pirtis*
 ♦ aerobika 
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka (gėrimai po 24.00*)
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ sūkurinė vonia*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas*
 ♦ jodinėjimas kupranugariais*
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ turkiška pirtis*
 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ petankė (paplūdimyje)
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ gyva muzika 
 ♦ jodinėjimas žirgais*
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras*
 ♦ teniso kortas 
 ♦ tinklinis baseine

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 17 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 25 km 
iki Nama Bei įlankos, 33 km iki senamiesčio, Nabka Bei rajone, 
ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2004 metais, paskutinį kartą iš 
dalies atnaujintas 2011 metais. Viešbutį sudaro 3-jų aukštų 
pagrindinis pastatas ir 2-jų, 3-jų aukštų pastatų kompleksas, 
kuriame yra 680 numerių: 607 standartiniai Superior tipo 
numeriai (maks. 2+1 asm. 35 kv. m), šeimyniniai numeriai, Junior 
Suite, Royal Suite, Presidential Suite ir Connected tipų numeriai.
PAPLŪDIMYS: nuosavas, koralinis, rekomenduojama 
speciali avalynė, yra pontonas, dušas, tualetas, 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:
 ♦ 3 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ 24 vandens kalneliai (šildomi)
 ♦ meniu (greitasis maistas)
 ♦ 2 žaidimų aikštelės
 ♦ 3 skyriai pagrindiniame baseine 
(1 šildomas žiemos sezono 
metu)

 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ vaikų kampelis restorane 
(„Tagine“)

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

Luxe
viskas 
įskaičiuota5
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Vaikams:
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ baseinas (šildomas žiemos sezono 
metu) 

 ♦ skyrius pagrindiniame baseine 
(šildomas žiemos sezono metu)

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

Viskas 
įskaičiuota5

DOMINA CORAL BAY 
ELISIR HOTEL

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 7 barai
 ♦ 7 konferencijų salės (iki 1000 
asm.)*

 ♦ 3 restoranai („El Wadi“)
 ♦ 4 a la carte restoranai*
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 2 baseinai (šildomi žiemos 
sezono metu)

 ♦ Wi-Fi registratūroje
 ♦ parduotuvės

Numeriuose:
 ♦ seifas 
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ individualus oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas 2 kartus per dieną 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ mini baras 
 ♦ balkonas
 ♦ palydovinė televizija (yra rusiškas kanalas)
 ♦ Wi-Fi
 ♦ vonia / dušas

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

* Už papildomą mokestį.

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ interneto kavinė 
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ 7 konferencijų salės (iki 1000 
asm.)*

 ♦ 6 barai
 ♦ 4 a la carte restoranai*
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ restoranas
 ♦ gydytojo iškvietimas visą parą*
 ♦ belaidis internetas 
registratūroje*

 ♦ 2 baseinai (jūroje virš koralinio 
rifo, 1 atviras, šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės

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

* Už papildomą mokestį. 

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 6 km iki Nama Bei centro, ant jūros kranto.
VIEŠBUTIS: tai DOMINA CORAL BAY HOTEL, RESORT, 
SPA & CASINO viešbučių kompleksas. Pastatytas 1994 
metais, paskutinį kartą atnaujintas 2009 metais. Viešbutį 
sudaro 1-o aukšto pastatas ir 1-o, 2-jų ir 3-jų aukštų 
pastatai, kuriuose yra 310 numerių: Standard Room tipo 
numeriai (dušas, balkonas arba terasa, maks. 2+2 arba 
3 asm., 37 kv. m), Standard Sea View Room tipo numeriai, 
Interconnecting tipo numeriai. Visuose numeriuose yra 2 
vievietės lovos (Twin Beds).
PAPLŪDIMYS: koralinis, rekomenduojama speciali avalynė, 
yra pontonas, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dominacoralbay.com
Ekonominė klasė

Numeriuose:
 ♦ seifas numeryje ir registratūroje
 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas*
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

DOMINA CORAL BAY OASIS HOTEL

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”.

Viskas 
įskaičiuota5

VIEŠBUČIO VIETA: apie 7 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 
apie 5 km iki Nama Bei įlankos, apie 10 km iki Senojo 
miesto, Koral Bei rajone, pirmoje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2009 metais. Priklauso 
DOMINA CORAL BAY HOTEL, RESORT, SPA & CASINO 
viešbučių tinklui. Iš viso yra 91 Elisir tipo numeris (su 
vaizdu į baseiną, balkonas, vonia arba dušo kabina, 
maks. 3 / 2+2 asm., 42 kv. m).
PAPLŪDIMYS: koralinis, rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas (pagrindinis paplūdimys – 70 m, 
Sultan Beach – 50 m), paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, 
gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai, 
čiužiniai nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas. 
INTERNETO SVETAINĖ 
www.dominacoralbay.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane pagal 
atskirą užklausą
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ALBATROS AQUA BLU RESORT 
SHARM EL SHEIKH

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ oro kondicionierius
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras 
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ dušas
 ♦ Wi-Fi

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ taksi paslaugos
 ♦ drabužių valymo paslaugos*
 ♦ 13 barų
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos*
 ♦ 5 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas*
 ♦ Wi-Fi 
 ♦ 7 baseinai (1 šildomas žiemos 
sezono metu)

 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ 17 vandens kalnelių
 ♦ parduotuvės

Pramogos ir sportas:
 ♦ sauna*
 ♦ aerobika 
 ♦ pirtis* (BEACH ALBATROSS)
 ♦ mini golfas 
 ♦ diskoteka 
 ♦ teniso inventorius*
 ♦ masažas*
 ♦ teniso korto apšvietimas*
 ♦ biliardas 
 ♦ treniruoklių salė 
 ♦ vandens polo 
 ♦ turkiška pirtis* (BEACH 
ALBATROSS)

 ♦ vandens aerobika 
 ♦ paplūdimio tinklinis 
 ♦ smiginis 
 ♦ vandens sporto priemonės*
 ♦ vakariniai renginiai 
 ♦ gėrimai diskotekoje*
 ♦ krepšinis 
 ♦ petankė 
 ♦ stalo tenisas 
 ♦ teniso kortas 
 ♦ mini futbolas 
 ♦ nardymo centras* (BEACH 
ALBATROSS)

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: 19 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, 8 km iki 
Nama Bei įlankos, antroje viešbučių linijoje, Hadabos rajone.
VIEŠBUTIS: pastatytas 2007 metais. Viešbutį sudaro 2-jų 
aukštų pagrindinis pastatas ir vasarnamių kompleksas, 
kuriuose yra 504 numeriai: 402 Standard Room (maks. 2+2 asm., 
30–35 kv. m), Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai 
ir vasarnamiai.
PAPLŪDIMYS: koralinis / smėlio (BEACH ALBATROSS, 
10 min. kelio pėsčiomis), rekomenduojama speciali avalynė, 
yra prieplauka (20 m), nemokamas autobusas iki paplūdimio, 
paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, gultai, čiužiniai 
nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai (iš numerio), skėčiai, 
gultai, čiužiniai nemokamai. 
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.pickalbatros.com

Vaikams:
 ♦ 45 vandens kalneliai
 ♦ 7 baseinai 
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ skyrius pagrindiniame baseine
 ♦ vaikų klubas (nuo 4 iki 12 metų)
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane

Viskas 
įskaičiuota4+

Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.4+
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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*
 ♦ 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:
 ♦ 3 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
 ♦ 2 a la carte restoranai
 ♦ 3 konferencijų salės
 ♦ 3 vandens kalneliai

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 5 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 15 
km iki Nama Bei 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 – 
viešbutis nekategorizuotas
INTERNETO SVETAINĖ  
www.hilton.com

Vaikams:
 ♦ 2 baseinai
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą*
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą
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4 Tai subjektyvus kelionių organizatoriaus vertinimas.
Plačiau apie kategorijas skiltyje „Svarbi informacija keliaujantiems”.

SIERRA RESORT

Numeriuose:
 ♦ kavos / arbatos rinkinys
 ♦ seifas numeryje ir 
registratūroje

 ♦ patalynės keitimas kasdien 
 ♦ centrinis oro kondicionierius 
 ♦ aptarnavimas visą parą
 ♦ lygintuvas pagal atskirą 
užklausą 

 ♦ telefonas
 ♦ grindys – plytelės 
 ♦ numerių tvarkymas kasdien 
 ♦ šlepetės
 ♦ plaukų džiovintuvas
 ♦ balkonas / terasa (ne visur)
 ♦ mini baras*
 ♦ palydovinė televizija 
 ♦ internetas*
 ♦ chalatas
 ♦ vonia / dušas

Viešbučio teritorijoje:
 ♦ autobusas iki miesto centro
 ♦ kirpykla
 ♦ drabužių valymo paslaugos
 ♦ uždaras baseinas
 ♦ 8 konferencijų salės (iki 1200 
asm.)*

 ♦ 10 barų
 ♦ bankomatas
 ♦ drabužių skalbimo paslaugos
 ♦ 3 restoranai
 ♦ gydytojo iškvietimas
 ♦ Wi-Fi registratūroje*
 ♦ 6 baseinai
 ♦ automobilių stovėjimo aikštelė 
 ♦ parduotuvės (SAVOY)

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

* Už papildomą mokestį.

VIEŠBUČIO VIETA: apie 6 km iki Šarm El Šeicho oro uosto, apie 
15 km iki Nama Bei centro, antroje viešbučių linijoje.
VIEŠBUTIS: atidarytas 2004 metais, paskutinį kartą atnaujintas 
2007 metais. Viešbutį sudaro devyni 2-ų aukštų pastatai, 
kuriuose yra: 243 Standard Room tipo numeriai (maks. 2+1 asm., 
25 kv. m), 39 Family Room tipo numeriai, 6 Standard Room tipo 
numeriai (57 kv. m). Taip pat yra Connected Room tipo numerių.
PAPLŪDIMYS: koralinis (SAVOY), rekomenduojama speciali 
avalynė, yra pontonas, baras, nemokamas autobusas iki 
paplūdimio, paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai nemokamai.
PRIE BASEINO: paplūdimio rankšluosčiai, skėčiai, gultai 
nemokamai.
VIEŠBUČIO KATEGORIJA ŠALYJE – 
viešbutis nekategorizuotas.
INTERNETO SVETAINĖ 
www.sierra-sharm.com

Vaikams:
 ♦ baseinas
 ♦ žaidimų aikštelė
 ♦ vaikų klubas
 ♦ auklė pagal atskirą užklausą,*
 ♦ pramoginiai renginiai 
 ♦ vaikų kampelis restorane
 ♦ lovelė pagal atskirą užklausą 
 ♦ vaikiškos kėdutės restorane 
pagal atskirą užklausą

Luxe
viskas 
įskaičiuota4
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Svarbi informacija keliaujantiems

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. 
Vykstantiems į Egiptą su savimi privaloma turėti galiojantį pasą. 
Vykstančiųjų į Egiptą pase privalo būti ne mažiau kaip vienas tuščias 
lapas vizai bei atvykimo / išvykimo spaudams. Nerekomenduojama 
vykti į poilsinę kelionę su tarnybiniu ar diplomatiniu pasais. 
Įsitikinkite, kad Jūsų paso galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, 
kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas privalo galioti ne trumpiau 
kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės 
informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas. Asmenims 
be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitoje 
valstybėje 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, UAB „Tez Tour“ atstovų 
Ticketing Airport Services (TAS) salelėje, esančioje išvykimo salėje (vieta 
pažymėta UAB „Tez Tour“ logotipu).
DĖMESIO: vizos kaina gali keistis, priklausomai nuo priimančios 
valstybės oficialių institucijų sprendimo. Turistui prieš išvykstant 
į kelionę sumokėjus už vizą ir iki kelionės pradžios, priimančios 
valstybės oficialių institucijų sprendimu pasikeitus vizos kainai, turistas 
privalo sumokėti padidėjusios vizos kainos skirtumą. Nesumokėjus 
padidėjusios vizos kainos skirtumo, turistas privalės įsigyti naują vizą 
nuvykęs į Egiptą.   
Turistinė Egipto viza galioja 30 dienų nuo atvykimo į Egiptą. 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 į 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. 
Asmenys be pilietybės (aliens), turintys leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje valstybėje, ir išduotą galiojantį kelionės 
dokumentą, vykstant į Egiptą privalo iš anksto gauti Egipto vizą Egipto 
Arabų Respublikos ambasadoje.
Asmenys be pilietybės (aliens), turintys leidimą gyventi Latvijos arba 
Estijos Respublikose ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, vykstant 
į Egiptą privalo ne vėliau kaip 7 dienos iki išvykimo atsiųsti galiojančio 
kelionės dokumento kopiją adresu book@teztour.lt.
SVARBU ŽINOTI! Asmenys, vykstantys į Egiptą su diplomatiniu ar 
tarnybiniu pasu, taip pat Baltarusijos piliečiai, įsigiję ne iš anksto 
organizuotą turistinę kelionę, bet atskirą turizmo paslaugą (tik skrydį 
arba tik apgyvendinimo paslaugą) vizą privalo gauti artimiausioje Egipto 
Arabų Respublikos Ambasadoje. Viza į  šių asmenų pasus Vilniaus oro 
uoste neklijuojama ir įsigyti vizos nuvykus į šalį galimybės nėra. Li-
etuvos Respublikos piliečiai tai padaryti gali Egipto Arabų Respublikos 
Ambasadoje Danijoje, o Baltarusijos piliečiai – Egipto Arabų Respub-
likos Ambasadoje Maskvoje, Rusijoje. Informaciją apie vizų išdavimo bei 
sienų kirtimo tvarką (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 Li-
etuvos Respublikos piliečiams, vykstantiems iš Lietuvos, vizų išdavimo 
tvarka gali skirtis. Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susi-
tarimo 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 neišvyks-
ta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus spren-
dimus 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 elimi-
nation 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). 
If the tourists, who are the citizens of Belarus, purchased separate 
service of tourism (only the flight or the accommodation), must get visa 
for travel to Arab Republic of Egypt at the embassy of Arab Republic of 
Egypt in Moscow, Russia. They will not be able to buy visa at the airport 
of Arab Republic of Egypt or to get it pasted in the passport at the air-
port of Lithuania Republic. 
Persons without citizenship (aliens) who have a residence permit in the 
Republic of Lithuania or any other country, and a valid travel document, 
must get visa for travel to Arab Republic of Egypt at the embassy of 
Arab Republic of Egypt.
Persons without the citizenship (aliens) who have a residence permit in 
the Republic of Latvia or Estonia, also a travel document valid for trav-
els to Arab Republic of Egypt, not later than 7 days before departure 
must send a copy of the valid travel document at book@teztour.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).
Граждани Республики Беларусь, которые приобрели не 
заранее организованную туристическую поездку, но отдельный 
туристический сервис (только рейс или услугу проживание) 
визы необходимо получить у посольства Арабской Республики 
Египет.
Лица без гражданства (aliens), имеющие вид на жительство 
в Литовской Республике или другой стране, и выданный 
действующий выездной документ, направляясь в Египет, 
заранее должны получить визу в Египет в посольстве 
Египетской Арабской Республики.
Лица без гражданства (aliens), имеющие вид на жительство 
в Латвийской или Эстонской Республиках и выданный 
действующий выездной документ, направляясь в Египет, 
обязаны, не поздней чем за 7 дней до отъезда, выслать копию 
действующего выездного документа по адресу: book@teztour.lt.
ЗАО «Tez Tour» не несёт ответственность за то, что 
турист, по причине отсутствия визы не отправляется 
в путешествие, а так же за решения принятые 
миграционными органами по отношению к туристу и за 
ущерб понесенный туристом всвязи с этим.

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 
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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, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas 
vyksta. Nuo 2007 m. birželio 1 d. sutikimų vaikui laikinai išvykti į užsienio 
valstybes nebeišduoda Savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybos 
skyriai. Atitinkamą dokumentą gali parašyti globėjas (rūpintojas), kurio 
parašo tikrumas turės būti patvirtintas notaro arba Lietuvos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstaigos pareigūno, arba seniūno. Daugiau 
informacijos apie vaikų išvykimo į užsienį sąlygas ieškokite interneto 
svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai.

Vaiko palyda 
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. 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.
Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir 
vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga 
yra mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 EUR, jei 
palydos reikia skrydžiuose abiem kryptimis.
Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi 
arba kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto 
organizuotą turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez 
Tour“ patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. 
Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių 
laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez 
Tour“.
Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei 
užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formą :
1. Nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai 
gali neprisiminti pavardės);
2. Vaiko amžių;
3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
4. Vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu); 
5. Vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro 
uosto vietovėje;
6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, 
gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono 
kodu).
Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis 
asmuo pasirašo visuose 4–iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos egzemplioriuose, grafoje DECLARATION OF PARENT GUARDIAN. 
Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo 
formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu 

avia@teztour.lt ne vėliau nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką išlydintis 
asmuo turės perduoti visus 4–is užpildytus su parašų originalais 
nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro 
uosto skrydžio registracijos darbuotojams.
Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta 
nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti 
vaiką registracijai į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis 
asmuo privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi 
pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų 
kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių 
vėlavimo / atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės 
į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus 
į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo 
tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, 
kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu 
asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, 
vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo 
turės pasirašyti palydos dokumentus.
Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. 
Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informaci-
jos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, vaiko palydos 
paslaugų sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio 
nėštumo metu taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

Asmens sveikatos būklė
Tam tikrais atvejais asmens psichinė, emocinė, fizinė ar kitokia medicininė 
būklė gali daryti neigiamą įtaką skrydžio metu tiek pačiam turistui, tiek 
kartu keliaujantiems asmenims (asmenys su spec. poreikiais, širdies 
stimuliatoriais, kvėpavimo aparatais, širdies ligomis, besiruošiantys 
operacijoms ir pan.). Todėl primygtinai rekomenduojame prieš sudarant 
turizmo paslaugų teikimo sutartį, pasitarti su medikais ir gauti jų leidimą 
ar rekomendacijas dėl kelionės, kartu įvertinant galimas rizikas jos 
metu.  Neįspėjus apie sveikatos būklę ar galimas rizikas bei nesuderinus 
skrydžio su skrydį vykdančiu vežėju, turistas prisiima visas galimas tokio 
elgesio rizikas ir neigiamas pasekmes.  
Primename, kad pagal „Small Planet Airlines“, UAB Bendrąsias keleivių ir 
bagažo vežimo sąlygas, vežėjas turi teisę atsisakyti keleivį vežti. Plačiau 
žiūrėti www.smallplanet.aero/lt.
Kai skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, Bendrąsias keleivių 
ir bagažo vežimo sąlygas, prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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. 
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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 (skyrius – 
„Keliautojams“).

Sveikatos 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 (aviabilietą) pardavusioje 
kelionių agentūroje arba interneto svetainėse  www.vilnius-airport.lt,
www.teztour.lt .
Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums 
suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros 
esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. Kai kuriais 
atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, 
netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį 
vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas 
laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.  
Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, skrydžio laiką rekomen-
duojame pasitikslinti prieš skrydį (tiek prieš išvykstant atostogų, tiek prieš 
grįžtant) reguliariųjų skrydžių bendrovės interneto svetainėje arba oro uosto, 
iš kurio vykdomas skrydis, tinklapyje.
Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt  ir 
pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją.  Jeigu skrydį vykdo regu-
liariųjų skrydžių bendrovė, informacija apie orlaivius skelbiama reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.
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. 
Dėl tikslios informacijos apie būtiną atvykimo į oro uostą laiką prašome 
kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.
Nepasinaudojus reguliariųjų skrydžių bendrovės bilietu skrydžiui į 
priekį, automatiškai anuliuojamas bilietas skrydžiui atgal.

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 vyk-
dančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba 
kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį 
bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skry-
dį vykdančią aviakompaniją. 
Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kie-
kvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso 
nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami 
interneto svetainėje www.teztour.lt  ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią 
aviakompaniją. 
Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. 
Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produk-
tų, 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 pavo-
jingai 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 Nor-

Svarbi informacija keliaujantiems

vegijos, 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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo veži-
mo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendro-
vės interneto svetainėje.

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 el. paštu 
avia@teztour.lt 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 leistiną 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.
Dėmesio: Norint transportuoti sporto inventorių, kuriam galioja spe-
cialios gabenimo orlaiviu sąlygos, pervežimų kryptimis oro uotas–vieš-
butis–oro uostas, prieš kelionę būtina užsakyti individualų pervežimą. 
Užsakius grupinį pervežimą (G), sportinis inventorius nebus pervežamas.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, bagažo veži-
mo sąlygas bei įkainius prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendro-
vės interneto svetainėje.

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 
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. 
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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 
el. paštu avia@teztour.lt , 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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, gyvūnų 
gabenimo taisykles prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių bendrovės 
interneto svetainėje.

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

Oro transporto vežėjo atsakomybė
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.
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 (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.
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, oro vežėjo 
Bendrąsias keleivių ir vežimo sąlygas prašome pasitikslinti reguliariųjų 
skrydžių bendrovės interneto svetainėje.

TEZ TOUR atstovai
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 .
Tuo atveju, kai iš kelionių organizatoriaus yra įsigyta pervežimo oro 
uostas–viešbutis–oro uostas paslauga, atvykus į šalį, Jus pasitiks 
TEZ TOUR atstovai iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, 
kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų 
viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame 
susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe 
pirmą kartą, tam, kad gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte 
nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas 
palydės Jus iki oro uosto.
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. 

Viešbučių kategorijos
Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus 
tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios 
viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti 
gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo 
komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių 
savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).
Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose 
šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio 
būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo 
pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.  UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių 
kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas 
(snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui 
toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, 
nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos 
dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje 
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio 
aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu 
„Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu 
viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose 
ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo 
paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali 
kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo 
gali būti prierašas HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class 
Holiday Village). Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su 
vasarnamiais ir / ar vilomis.  
Viešbučiai Egipte neturi oficialios žvaigždžių kategorijos, todėl TEZ 
TOUR internetinėje svetainėje, viešbučių kataloge, turizmo paslaugų 
teikimo sutartyse yra nurodytas subjektyvus TEZ TOUR vertinimas 
(atsižvelgiant į viešbučio vietą, įrengimo bei aptarnavimo kokybę ir 
pan.)
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 
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jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio 
personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose 
viešbučiuose.

Informacija gali keistis 
Katalogas išleidžiamas vieną kartą per sezoną (sezono pradžioje). Jo 
galiojimo metu informacija apie viešbučius ir kitas turistui teikiamas 
paslaugas gali keistis, tačiau jos pakeisti kataloge nebeįmanoma. Todėl su 
naujesne ir aktualesne informacija apie viešbučius, teikiamas paslaugas, 
pramogas bei kitus pasikeitimus prašome susipažinti mūsų interneto 
svetainėje www.teztour.lt. 

Apgyvendinimas
Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos 
nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais 
į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka 
nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti 
patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – 
gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). 
Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius 
numerius.
Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba 
dvi atskiros viengulės lovos.
Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio 
numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal 
kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį 
su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas 
ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai 
nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.
Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau 
jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti 
apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos. 
Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. 
Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam 
asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma 
sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui 
skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra.
Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą 
miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) 
galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog 
kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant 
jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, 
sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. 
Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie 
viešbučiai mokesčio už jas neima).
Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai 
tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai 
pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali 
būti pasiekiamas tik darbo metu.
Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su 
svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus 
baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo 
aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas 
rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme.
Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama 
įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių 
draudimų būtina laikytis. Viešbučio administracijai nusprendus turisto 
atžvilgiu dėl nurodytų draudimų nesilaikymo ar kitų pažeidimų taikyti 
atitinkamas poveikio priemones, kelionės organizatorius dėl to neatsako. 
Kelionės organizatorius, esant svarbioms priežastims, apie kurias 
nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame 
tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje 
trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia 
nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.
UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt 
pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau 
informaciją šiose viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio 
administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto 
svetainėse skelbiamą informaciją. 
Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo palikti 
nustatyto dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, 
priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas 
išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos 
inventoriui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vietinės kurortų savivaldos 
institucijos bet kuriuo metu gali įvesti vadinamąją pagalvės, turisto ar kitą 
rinkliavą, kurią gali reikėti susimokėti vietoje, t. y. registracijos viešbutyje 

ar kitu metu. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar 
valstybinės valdžios priimtus sprendimus.
SVARBU: vadovaujantis Egipto įstatymuose nustatyta tvarka, 
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. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti 
išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve, 
arba informacinėje lentoje. Neradus  pranešimo apie išvykimo laiką, 
nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad 
dėl kai kurių viešbučių lokacijos transporto priemonė 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 arba kita transporto priemone pagal nustatytą 
maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu, autobusu ar 
lengvuoju automobiliu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas pasirinkta 
transporto priemone tiesiai į viešbutį.
Dėmesio: Norint transportuoti sporto inventorių, kuriam galioja 
specialios gabenimo orlaiviu sąlygos, pervežimų kryptimis oro uotas–
viešbutis–oro uostas, prieš kelionę būtina užsakyti individualų 
pervežimą. Užsakius grupinį pervežimą (G), sportinis inventorius nebus 
pervežamas.

Maitinimas
Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai:
RO (Room Only) – be maitinimo. 
BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 
HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata 
(arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. 
Vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį. 
HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra 
gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai 
vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės 
metu – nemokamai.
FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti 
viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. 
Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.
FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba 
kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. 
Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba 
nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai – alus, vynas, 
vanduo). 
SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos 
nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.
AI (All Inclusive) – viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, 
alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 
22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, 
nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose 
kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), 
EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All 
Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). 
Kataloge šios sistemos pavadintos AI LUXE (viskas įskaičiuota luxe). 
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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 .
Dėmesio! Jeigu skrydį vykdo reguliariųjų skrydžių bendrovė, informaciją 
apie maitinimą lėktuve prašome pasitikslinti reguliariųjų skrydžių 
bendrovės interneto svetainėje.

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.

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.
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Svarbi informacija keliaujantiems

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.

Pretenzijos
Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių 
pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi 
būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. 
Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos 
vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu 
atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.
Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali 
būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas 
kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo 
kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir 
turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus 
ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagrįstumą. 
Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į 
UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija 
pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio 
asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta 
ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame 
dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, 
pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu 
atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos. 
UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių 
pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti.
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 (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.

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. 

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.

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 
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.     

„Room service“ (aptarnavimas kambariuose)
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
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numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau 
aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.   
 
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.

Apgyvendinimo tipas
Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi 
specialiais trumpiniais:
DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena 
dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.
DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena 
dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (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.
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NAUDINGA INFORMACIJA

Oras
Egipte visada karšta ir sausa, išskyrus keletą vėjuotų ir vėsesnių 
žiemos mėnesių. Bet netgi tada temperatūra dienos metu nenukrenta 
žemiau 23–25 laipsnių šilumos. Ši vieta ideali ne tik šiltai viduržiemio 
pertrauklėlei, bet ir vasaros atostogoms. Net jei termometro stulpelis 
pajūryje pakilęs smarkiai virš trisdešimties laipsnių, karštis žymiai 
komfortiškesnis nei, pavyzdžiui, Turkijoje, kur ne tik karšta, bet ir drėgna. 
Egipto karštis sausas, tad malonesnis ir lengviau pakeliamas mums, 
šiauriečiams.

Atvykus į viešbutį 
Registratūroje Jums teks užpildyti registracijos kortelę. Kartu su užpildyta 
kortele registratūros darbuotojui teks pateikti kelionės dokumentą 
(voucher) ir asmens dokumentą. Asmens dokumentą nukopijuos ir 
grąžins Jums. Apgyvendinimas viešbučių kambariuose vyksta po 14:00–
15:00. Saugokite gautą kambario raktą ir rankšluosčių išdavimo kortelę. 
Įsikūrę kambaryje susipažinkite su viešbučio informacija, atkreipkite 
dėmesį, kokios paslaugos yra mokamos ir kiek jos kainuoja.

Susitikimas su TEZ TOUR atstovais 
Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis 
atstovas. TEZ TOUR atstovas Jums suteiks visą reikalingą informaciją 
apie šalį bei vykdomas ekskursijas ir išvykas. Atstovo kontaktai (vardas, 
mobilusis telefonas) nurodyti TEZ TOUR informaciniame stende. Visais 
iškilusiais klausimais prašome kreiptis į TEZ TOUR atstovą arba viešbučio 
registratūrą.
 
Prieš išvykstant namo
Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už 
papildomas paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.). Paskutinį atostogų 
vakarą pasitikslinkite išvykimo iš viešbučio ir skrydžio laiką (ieškokite 
informaciniame TEZ TOUR stende arba klauskite atstovo).
Išvykimas
Išvykimo dieną būtina atlaisvinti kambarį iki 12 val., atiduoti raktus, 
rankšluosčių korteles. Savo bagažą galite palikti bagažo saugojimo 
patalpoje.
Prašome nustatytu laiku registratūroje laukti į oro uostą jus nuvešiančio 
transporto.

Jūra
Maudydamiesi nelieskite rankomis koralų bei žuvų, nemaitinkite jų. 
Neardykite koralinio rifo bandydami atlaužti jo gabalėlį (bauda iki 100 JAV 
dolerių). Rekomenduojame maudytis su specialiais maudymosi batais 
arba gumine avalyne, kurios galima įsigyti viešbučių parduotuvėlėse. Jei 
vis dėlto maudydamiesi susižeisite į uolas ar užminsite ant jūros ežio, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Po saulėlydžio jūroje maudytis griežtai 
draudžiama.
 
Muziejai
Muziejai Egipte baigia darbą gana anksti: žiemą – 16:00, o vasarą – 
17:00. Planuodami savarankiškai aplankyti muziejus turėkite tai galvoje. 
Fotografuoti muziejuose leidžiama tik be blykstės ir už papildomą 
mokestį. Už papildomą mokestį galima ir filmuoti.

Vaistinėlė
Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų 
būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje 
rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus 
gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės nuo 
vabzdžių įkandimų, pleistriukų, akių lašų, dezinfekuojančių priemonių. 
O svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės ir kremo po 
saulės vonių. Pirmomis atostogų dienomis primygtinai rekomenduojame 
naudoti apsauginius kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis 
priemonėmis ištepkite vaikus.
 
Medicininė pagalba
Egipte veikia tiek valstybinės, tiek privačios klinikos, kuriose teikiama 
mokama medicininė pagalba. Įvykus draudiminiam įvykiui būtinai 
susisiekite su savo draudimo kompanija, draudimo polise nurodytu 
telefonu. Tik informavus draudimo kompaniją Jums bus suteikta 
nemokama medicininė pagalba (arba mokama pagalba, kurios išlaidas 
vėliau kompensuos draudimo kompanija). Prašome atidžiai susipažini 
su draudimo polisu bei atkreipti dėmesį į nedraudiminius įvykius, kurių 
draudimo polisas nepadengia.

Pinigai
Egipto piniginis vienetas – Egipto svaras, arba lira. Viena lira lygi 100 
piastrų. 1 litas lygus maždaug 2,6 liros. Daugumoje parduotuvių, ypač 
viešbučių bei suvenyrų parduotuvėse galite atsiskaityti ne tik vietine 
valiuta, bet ir Jungtinių Valstijų doleriais bei eurais. Geriausia atsiskaityti 
doleriais dėl mums palankesnio valiutų kurso. Jei neplanuojate nieko daug 
pirkti, nesilankysite vietinių parduotuvėlėse ar turguose, vietinės valiutos 
galite net nesikeisti. Mokėjimo bei kreditinėmis kortelėmis atsiskaitinėti 
nerekomenduojame!
Pasikeisti pinigus galite bankuose, oro uoste bei viešbučių valiutos 
keityklose. Bankai dirba nuo 10:00 iki 14:00 ir nuo 18:00 iki 21:00, 
išeiginės – šeštadienis, sekmadienis, o kai kurie bankai nedirba ir 
penktadieniais.
Parduotuvės
Žiemos sezono metu parduotuvės įprastai dirba nuo 9:00 iki 20:00, su 
pietų pertrauka – nuo 12:00 iki 14:00. Vasarą pietų pertrauka prasideda 
14:00 ir tęsiasi iki 16:00. Išeiginė diena – penktadienis. Kurortinėse 
zonose įsikūrusios parduotuvėlės dažnai neturi fiksuotos kainos, tad 
derybų metu kainą galima sumažinti 2–3 kartus.
 
Rūbai
Ruošdamiesi kelionei į Egiptą pasiimkite lengvų medvilninių rūbų ir 
jokiu būdu nepamirškite galvos apdangalo. Moterims, vienoms (be vyro 
palydos) susiruošusioms pasivaikščioti mieste, rekomenduojame rinktis 
uždaresnius rūbus, neapnuoginančius kojų bei rankų. Vakarais (ypač 
žiemos sezonu) bei išvykoms į kalnus ar pasiplaukiojimams feliuka gali 
prireikti ir šiltesnių rūbų – megztinio, lengvos striukės. Norintiems žiemos 
sezonu kopti į Mozės kalną būtina turėti sportinę avalynę ir šiltus rūbus.
 
Religija
Net 90 %  šalies gyventojų – musulmonai (didžioji dalis musulmonai 
sunitai), o likusieji 10 % – krikščionys koptai, priklausantys graikų 
ortodoksų bažnyčiai, ir labai nedaug katalikų.
Religijos tradicijos Egipte labai stiprios, bažnyčia neatskirta nuo 
valstybės. Tai labai giliai tikinti tauta, jie tiesiog nesupranta, kaip galima 
būti netikinčiam. Tad viešėdami Egipte nejuokaukite šalies ir religijos 
tema. Bet kokia kritika ir juokeliai apie religiją Egipte gali būti priimti kaip 
įžeidimas.
 
Ramadanas
Egipte laikomasi islamo tradicijų, tad ir šventąjį mėnesį čia laikomasi 
pasninko ir kitų draudimų. Ramadanas prasideda kiekvienų metų 
devintą mėnesį pagal Mėnulio kalendorių, tad tiksli jo data kiekvienais 
metais keičiasi. Nuo aušros iki sutemų nieko nevalgyti ir negerti – tikrai 
nelengvas išbandymas, tad nenustebkite, kad tuo metu aptarnaujantis 
personalas, taksi ar autobusų vairuotojai nebus pačios geriausios 
nuotaikos.

Šventės
Pati didžiausia šventė – Ramadano pabaiga Eid-ul-Fitr. Musulmonai 
puošia savo namus, rengiasi geriausiais drabužiais, vaikams 
dovanojamos dovanos, o suaugusieji vienas kitą sveikina šiltais 
apsikabinimais ir bučiniais. Net tris dienas trunkančios šventės metu 
valgoma daug saldumynų.
Naujieji Metai, kaip ir visame pasaulyje, švenčiami sausio 1 d.
Koptų Kalėdos – sausio 7 dieną.
Pagrindinė pasaulietinė šventė – Revoliucijos diena liepos 23 dieną. Jos 
metu prisimenamas 1952 metų karinis perversmas, privertęs karalių 
atsisakyti sosto mažamečio įpėdinio naudai. Maždaug po metų Egipte 
monarchija buvo panaikinta ir paskelbta respublika.

Suvenyrai
Populiariausi suvenyrai iš Egipto:
Papirusai. Egipte galite aplankyti papirusų institutą, susipažinti su jų 
gamybos istorija ir technologija bei nusipirkti paveikslėlį ant papiruso. 
Kaip patikrinti, ar turguje Jums į akį kritęs paveikslėlis tikrai ant papiruso? 
Sulenkite jį, papirusas lengvai lankstosi, na, o jei paveikslėlis lūžta, tai jis 
ant bananų popieriaus.
Kvapieji aliejai. Senovės Egipte kvapiosios medžiagos buvo nepaprastai 
svarbios – smilkymas ir tepalų bei balzamų vartojimas buvo paplitęs 
religinių apeigų metu. Tačiau moterys nebūtų moterys – jos naudojo 
kvapiuosius aliejus ir tepalus kūno priežiūrai ar atjaunėjimui, o taip pat 
meilės ritualų metu. Istoriniai šaltiniai mini, kad Atėnų diduomenė po 
vonių gausiai tepdavosi kūną ir masažuodavo kojas bei pėdas Egipto 
kvepalais. „Secret of Nile“, „Cairo“, „Secrets of the Desert“, „Nefertity“ – šie 
ir dar daugybė kvapnių įspūdžių Jūsų laukia Kairo kvepalų muziejuje ir 
nedidelėse kvepalų parduotuvėlėse.
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Kartušai. Ir gražus papuošalas, ir labai asmeniškas amuletas, saugantis 
nuo piktos akies, piktų priešų kėslų. Romantikams ir tikintiems simbolių 
galia kartušas dovanoja amžinos sėkmės ir laimės garantiją. Ir kaip 
netikėti? Juk kartušas – tūkstančio metų patikrintas faraonų sėkmės 
amuletas – ovalo formos simbolis, kurio viduje hieroglifais buvo užrašomi 
karalių vardai. Tik faraonai galėjo turėti kartušą. O dabar galite ir Jūs. Tik 
atminkite, kad tikrą kokybišką papuošalą galima įsigyti iš auksakalių.
Egiptietiška medvilnė. Egiptietiška medvilnė – pati geriausia ir 
prabangiausia medvilnės rūšis pasaulyje, auginama tik Egipte. Ypatingas 
klimatas išaugina ypatingą ilgapluoštę medvilnę – ji plonytė ir labai lygi. 
Tad viešint Egipte galima įsigyti aukštos kokybės šukuotinės ilgapluoštės 
medvilnės gaminių. Jie gražiai blizga, yra švelnūs, minkšti, lėčiau dyla.
Alebastras. Beveik peršviečiamo, minkšto, švytinčio, šilto akmens 
apdirbimo tradicijos Egipte labai senos ir gilios. Rytietiškasis alebastras 
čia buvo plačiai naudojamas sarkofagų gamybai, kapaviečių sutvirtinimui, 
vazų ir apeiginių indų gamybai. Buvo tikima, kad šis akmuo turi mitinę 
reikšmę bei ryšį su saule. Šiandien populiariausios alebastrinės 
egiptietiškų kačių skulptūros, įvairiausio dydžio skarabėjai, piramidės.
 
Ko negalima išsivežti iš šalies?
Visi koralai, kriauklės ir jūros akmenukai traktuojami kaip Egipto gamtos 
turtas ir juos išvežti iš šalies griežtai draudžiama. Net ir pirktus koralus, 
jei Jūs neturėsite pirkimo čekio (o tokio Jums greičiausiai neišduos joks 
pardavėjas), oro uoste konfiskuos ir paprašys susimokėti nemažą baudą. 
Nerizikuokite!
 
Transportas
Kurortuose kursuoja mikroautobusai. Jie važinėja gana dažnai, bet 
norint įlipti teks juos susistabdyti pamojant ranka. Nors važiavimo 
kaina fiksuota (maždaug 1–1,5 svaro), tačiau ją suderėkite iškart įlipę 
į transporto priemonę. Pasiteiraukite vairuotojo, ar jis važiuoja būtent 
ten, kur Jums reikia. Šie autobusiukai privatūs, tad jų maršrutas gali 
keistis pagal keleivių norus ir reikalavimus. Iš viešbučių, nutolusių nuo 
kurortų centrų, taip pat važinėja autobusai. Jų maršrutą bei įkainius 
galite pasitikslinti viešbučio registratūroje. Dažniausiai pasivažinėjimas 
iki kurorto centro kainuoja apie 5–10 svarų. Patogiausias ir tikrai 
nebrangiausias susisiekimo būdas – taksi. Geriausia jį išsikviesti 
viešbučio registratūroje. Kainą tiesiog būtina su vairuotoju susiderėti iš 
anksto, prieš įsėdant į automobilį.
Priklausomai nuo atstumo, kainos iki kurorto centro gali svyruoti nuo 10 
iki 30 Egipto svarų.
 
Arbatpinigiai
Visada turėkite smulkių pinigėlių ir arbatpinigių duokite dažniau, bet 
po mažiau. O jų iš Jūsų lauks viešbučio darbuotojai, taksistai, autobusų 
vairuotojai, padavėjai.... Jei davėte arbatpinigių, Jums bus rodomas 
didesnis dėmesys.

VIEŠBUTYJE
Aktyvaus poilsio taisyklės
Vaikai iki 16 metų negali naudotis Health Club paslaugomis (masažais, 
sauna, masažinėmis voniomis ir pan.). Vandens kalneliai višbučiuose 
veikia pagal tam tikrą grafiką. Pasitikslinti jį galima viešbučių 
registratūrose.
 
Patalynė
Patalynė viešbučio kambaryje keičiama pagal pageidavimą. Rankšluosčiai 
pakeičiami tik tada, jei jie paliekami ant grindų.
 
Restoranai ir maistas
 Egipto virtuvės patiekalai pasižymi aštriu skoniu ir yra gaminami 
naudojant daug prieskonių bei pačių įvairiausių padažų. Jei restorano 
meniu nenurodytos patiekalų kainos, iš anksto suderėkite jų kainą, kad 
vėliau nenustebintų sąskaita.
Iš viešbučio AI tipo restorano negalima išsinešti jokio maisto nei gėrimų. 
Daugumoje viešbučių už šios taisyklės nepaisymą Jus gali nubausti 
pinigine bauda. Taip pat piniginė bauda (apie 100 Egipto svarų) gali būti 
pareikalauta ir už alkoholinių gėrimų įsinešimą į viešbučio teritoriją.
2* ir 3* viešbučiuose, esant nedideliam jų užimtumui, vietoj švediško 
stalo gali būti pasiūlytas SET MENU (kompleksinis meniu) maitinimo 
būdas.
Kiekvienas viešbutis nustato aprangos kodą, kurio privalu laikytis tiek 
pačiame viešbutyje, tiek viešbučio restoranuose. Viešbučio svečiai negali 
pasirodyti restoranuose bei vestibiulyje su maudymosi kostiumais. 
Restoranuose vakarienės metu taip pat negalima pasirodyti vilkint 
šortais, sportiniais marškinėliais, avint šlepetėmis ar kita paplūdimiui 
skirta avalyne.

Daugumoje viešbučių gėrimai tiekiami taurėse arba stiklinėse, gėrimus 
buteliuose galima įsigyti tik už papildomą mokestį. Griežtai draudžiama 
vaišinti arba užsakinėti gėrimus kitiems svečiams. Alkoholiniai gėrimai 
tiekiami tik asmenims, vyresniems nei 18 metų.
Daugumoje Šarm aš Šeicho viešbučių vėlyvoji vakarienė patiekiama ne 
viešbučio restorane, o pristatoma į numerį (vėlyvoji vakarienė dažniausiai 
yra sumuštiniai ir / arba bandelės).
AI (All Inclusive). Kiekviename viešbutyje AI teikiamos privilegijos gali 
skirtis. Tačiau egzistuoja viena taisyklė, kuri galioja visuose viešbučiuose 
– nemokami gėrimai visada pilami tik į stiklines ar taures. Visi gėrimai 
buteliuose – mokami. Vienu metu galima gauti tik vieną gėrimą. Šviežiai 
spaustos sultys ir ledai – už papildomą mokestį.
UAI (Ultra All Inclusive). Kiekvienas viešbutis turi savo UAI sistemą. 
Importiniai alkoholiniai gėrimai, šviežiai spaustos sultys, ledai nebūtinai 
bus įtraukti į šią sistemą. Viešbutis pats nustato UAI sistemos privilegijas.
 
Būkite atidūs
Viešbučiai neatsako už Jūsų vertingus daiktus ir pinigus, tad geriausia 
juos laikyti seife. Daugumoje viešbučių seifą rasite savo kambaryje.
Saugokite kambario bei seifo raktus, apyrankę bei rankšluosčių korteles. 
Pametus bent vieną gali tekti susimokėti baudą – nuo 20 $ iki 150 $.
Viešbučio kambaryje, o taip pat ir balkone griežtai draudžiama rūkyti 
kaljaną bei naudoti kitus panašaus pobūdžio prietaisus, galinčius sukelti 
gaisrą.
 
Kategoriškai nerekomenduojame:
• gerti vandenį iš čiaupo (dantų valymui bei vaisių plovimui taip pat geriau 
naudokite vandenį iš butelių);
• iš gatvės prekeivių pirkti atšaldytus pilstomus gėrimus ir ledukus 
gėrimams atšaldyti;
• piktnaudžiauti alkoholiu (vartoti alkoholinius gėrimus nedraudžiama, bet 
viešose vietose neblaivius asmens gali areštuoti);
• prekiauti narkotikais (Egipto įstatymai numato griežčiausias bausmes);
fotografuoti karinius objektus;
• „atminčiai“ rinkti istorinių paminklų nuolaužas;
• bandyti kopti į piramides;
• moterims maudytis ir degintis „topless“ (be viršutinės maudymosi 
kostiumo dalies);
• laužyti ar kaip kitaip gadinti koralus;
• maudytis Nile;
• vaikščioti basomis arba gulėti ant žemės Nilo pakrantėse;
• maudytis jūroje po saulėlydžio.
Jei panorėsite pajodinėti ant kupranugario, atminkite, kad užlipti ant 
jo galite nemokamai, bet norint nulipti teks susimokėti kupranugario 
savininkui. Tad geriau kainą suderėkite prieš užlipdami.
 
NAUDINGI KONTAKTAI
„TEZ TOUR Egypt“ klientų aptarnavimo centras
Tel.: +2 069 362 0999
E–mail: icc@sharm.tez-tour.com 
Lietuvos Respublikos ambasada Egipte
23 Muhammad Mazhar Str., 5 th floor,
Zamalek, Cairo
ARAB REPUBLIC OF EGYPT
Tel.: +20 2 2 736 6461
E–mail: amb.eg@urm.lt, consul.egypt@urm.lt
Darbo laikas VII–IV 8:00–16:30
Pietų pertrauka 12:00–12:30
Pasibaigus atstovybės darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis nelaimingų 
atsitikimų ir kitais neatidėliotinais atvejais skambinti į Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų ministeriją telefonu +370 706 52444.
 
Vietinių tarnybų telefonai:

Hurgada (miesto kodas 065):
Turistų policija – 344 67 65
Policija – 344 63 59
Ligoninė – 344 67 40
Oro uostas – 344 28 31
 
Šarm El Šeichas (miesto kodas 069):
Turistų policija – 360 06 75
Policija – 366 03 06
Greitoji pagalba – 360 05 54
Ligoninė – 366 10 11
Oro uostas – 360 11 40
 
Linkime Jums malonaus poilsio!
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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:

Sutarties nutraukimo laikas Kaina procentais nuo kelionės kainos
Daugiau kaip 21 diena iki išvykimo 20 %
Nuo 20 iki 11 dienų iki išvykimo 50 %
Nuo 10 dienų iki 3 dienų iki išvykimo 80 %
Likus 2 ir mažiau dienų iki išvykimo 95 %

Apgyvendinimo paslaugų, įeinančių į kelionės paketą, anuliacijos sąlygos gali skirtis nuo šiame punkte nurodytų standartinių sutarties atsiskaitymo kainos sąlygų. 
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 arba specialias anuliacijos sąlygas, 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 
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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. 
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 laikotarpiu (išsami informacija yra skelbiama www.migracija.lt). Turistas patvirtina, kad jis, prieš pasirašydamas 
šią sutartį, gavo rašytinį dokumentą (sutartį, katalogą, kitą kelionę aprašančią medžiagą, programą), kuriame išdėstyta visa su kelione susijusi informacija: informacija apie 
apgyvendinimą bei transporto priemones, kelionėje teikiamas paslaugas, kelionės maršrutą, išvykimo ir grįžimo vietą, laiką, lankomas vietas, jų epidemiologinę būklę, valiutų 
keitimą, valstybių sienų perėjimo tvarką, daiktų įvežimo apribojimus, vizų gavimą, imunoprofilaktikos reikalavimus, 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. 

111Prašome su išsamesne bei naujesne informacija susipažinti www.teztour.lt
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Šiame kataloge nurodoma tokia informacija, kokia ji buvo pateikta informacijos davėjo. Informacija pateikta 
2017 07 01 dienai. Išsamesnė ir naujesnė informacija apie viešbučius bei juose įvykusius pasikeitimus skel-
biama tinklapyje www.tez-tour.com.
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