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145 EGYPT
CHARAKTERISTIKA AKCE
Jedná se o zájezd s důrazem na poznání. Ubytovaní budeme v jednoduchých turistických hotýlcích, vždy ve
dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. V ceně ubytování je snídaně. Po celou dobu zájezdu budeme
mít k dispozici pronajaté vozidlo – minibus s klimatizací. V programu nejsou zařazeny žádné treky nebo fyzicky
náročné aktivity. Do časového harmonogramu akce není zařazen žádný noční přejezd.

CESTOVNÍ DOKLADY
Budete potřebovat platný cestovní pas (platnost minimálně 6 měsíců po návratu zpět do České republiky) s
minimálně 1 čistou stránkou (pozor, na stránce by nemělo být ani propité razítko z předchozích stránek). Je
vhodné vzít si s sebou i fotokopie dvoustrany pasu s osobními údaji a 2 pasové fotografie (pro případ ztráty nebo
krádeže pasu), případně si zaslat naskenovanou kopii dvoustrany pasu s osobními údaji na vlastní e-mail.

VÍZOVÁ POVINNOST
Pro občany ČR:
•

Egypt: Při cestě do Egypta obdržíte víza po příletu na letišti za poplatek 25 USD. K vízu potřebujete cestovní
pas platný 6 měsíců po návratu a vyplněný formulář, který obdržíte na místě.

Pokud cestujete s pasem jiného státu, je nutné si před cestou samostatně ověřit vízovou povinnost do
navštívených zemí.

CO VZÍT S SEBOU
Jelikož se jedná o poznávací zájezd, při kterém se skupina přesouvá z místa na místo, je praktické vzít si s sebou
jen to nejpodstatnější. Při výběru dávejte přednost sportovnímu oblečení. Jako zavazadlo doporučujeme sportovní
tašku, zájezd lze ale absolvovat i s kufrem. Přes zavazadlo je dobré mít ochranný vak (ochrana před prachem a
pískem na nekvalitních úsecích cest a při letecké přepravě). Menší lehký batůžek pro „výletování“ ve městech i
jako příruční zavazadlo. Sandály, v těch absolvujeme většinu pobytu, pevnější botasky. Lehké bavlněné kalhoty,
kraťasy. Trička s krátkým i dlouhým rukávem, lehká mikina (v noci se může ochladit a hodí se i do letadla). Mějte
na paměti, že oficiálním náboženstvím Egypta je islám, a proto se zejména žen týká jistá střídmost v oblékání –
nejsou vhodná tílka na ramínka ani hluboké dekolty – zbytečně provokují. Pokrývka hlavy (šátek – hodí se zejm. v
poušti, když fouká vítr; čepice, kšiltovka). Sluneční brýle s UV filtrem. Kvalitní opalovací krém s vyšším ochranným
faktorem. Malý cestovní ručník. Plavky. Šnorchlovací výbavu, pokud preferujte vlastní. Na místě je možnost
pronájmu.
K elektronickému vybavení (foťáky, kamery, tablety…) doporučujeme přibalit i kvalitní a odolný obal (proti prachu,
vodě, oděru...). Předejte tak jejich případnému poškození. Před vlastním letem je vhodné mít všechny
nejdůležitější věci (kameru, fotoaparáty, finance, cennosti, powerbanku apod.) v příručním zavazadle, které si
berete s sebou do letadla.

ZDRAVÍ
S cestami do exotických zemí často souvisí i zvláštní zdravotní opatření. Do některých zemí jsou vyžadována
povinná očkování, jiná jsou pouze doporučená. Níže jsou uvedena pouze nejčastější očkování pro cesty do
exotických zemí. Upozorňujeme, že se tento stav může měnit. Očkování doporučená mohou být vyžadována jako
povinná a naopak. Pro cestu do Egypta není třeba speciální očkování a není vyžadován mezinárodní očkovací
průkaz.
Vakcinaci a užívání léků je potřeba konzultovat s odborným lékařem.
Hepatitida A+B - Doporučené; Břišní tyfus – Doporučené; Tetanus - Doporučené
ADRESA
Livingstone s.r.o.
Marešova 14
602 00 Brno

TELEFON
+420 542 214 542
+420 603 877 182

EMAIL A WEB
info@livingstone.cz
www.livingstone.cz
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Se žádostí o odbornou konzultaci se obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny. Jejich síť najdete po celé
České republice - Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Zlín, Hradec Králové, Pardubice a další. Adresy a kontakty
jsou uvedeny na www.ockovacicentrum.cz.
Mimo tato pracoviště se můžete v BRNĚ obrátit na ambulanci cestovní medicíny MUDr. Vladimír Strakrle,
Údolní 16 (vchodem lékárny do 1.patra), Brno tel. 545 240 743, www.strakrle.com, v PRAZE na Centrum cestovní
medicíny, Havelská 14, Praha 1, tel. 222 094 121, www.medpharm.cz .
Vezměte s sebou platný mezinárodní očkovací průkaz. Doporučujeme, abyste s sebou měli kromě dostatečné
zásoby léků, které pravidelně užíváte, také příruční lékárničku s léky a potřebami na případné zdravotní obtíže
(střevní potíže, bolest, horečka, nachlazení apod.). Nezapomeňte před odjezdem navštívit kromě svého lékaře i
zubaře.

POJIŠTĚNÍ
Cestovat do vzdálených končin bez cestovního pojištění je velké riziko. Pro kvalitu servisu, spolehlivost a rozsah
plnění i nadále zůstáváme u ERV Evropské pojišťovny a.s. V rámci vaší cesty jste informace o možnostech pojištění
obdrželi od pracovníků CK již dříve a v případě zájmu se nám prosím ozvěte.
V případě, že se během zájezdu plánujete zúčastnit některé z aktivit jako je rafting, lezení, slaňování, výstup na
vrchol vyšší než 3 000 m, potápění, bungee jumping, jízda na koni, apod. NEZAPOMEŇTE si sjednat patřičné
připojištění na tyto aktivity!
Více informací o pojištění a pojistné podmínky naleznete u pracovníků CK nebo na webových stránkách
www.livingstone.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni Pokud se rozhodnete si cestovní pojištění sjednat
samostatně, prosíme o sdělení názvu pojišťovacího ústavu a čísla pojistné smlouvy garantovi zájezdu před vaším
odletem.
Pojištění proti ztrátě likvidity, čili proti úpadku CK, je nutnou samozřejmostí. My jsme pojištěni u ERV Evropské
pojišťovny a. s. Tato pojistka je zahrnuta v cenách našich zájezdů. Doklad o pojištění proti ztrátě likvidity od nás
obdržíte na vyžádání. Další informace naleznete na www.livingstone.cz/o-nas/pojisteni-ck

VALUTOVÉ VYBAVENÍ
Místní měna:
•

Egypt: 1 EUR = cca 18,69 EGR (egyptská libra)

Kurzy místní měny lze orientačně zjistit na https://www.oanda.com/currency/converter/
Ceny jsou srovnatelné s cenami v ČR. Nejvhodnější měnou je euro. V bance si vyměňte pokud možno nové
nepoškozené bankovky. Výše kapesného záleží především na množství nakoupených suvenýrů či ochutnávek
exotické kuchyně. Egyptské celní orgány mají právo ověřit u přijíždějících turistů jejich finanční zajištění pro pobyt
v Egyptě a pro vycestování ze země. Za minimální částku se zpravidla považuje 20,- EUR na osobu a den (respektive
její ekvivalent ve volně směnitelné měně), je však odvislá od okolností jednotlivých cest. Důkazem finančního
zajištění turistického pobytu v Egyptě je hotovost nebo kreditní karty, popř. hotelový voucher.
Na nezbytné výdaje doporučujeme částku cca 350 EUR. Kapesné doporučujeme vézt v hotovosti, ale funguje i
spolehlivá síť bankomatů a platebních terminálů. Upozorňujeme, že u malých obchodníků nejsou možné platby
kartou! Ceny suvenýrů nejsou pevné a často bývají vůči cizincům nadsazené. Smlouvání o ceně je tak běžné.

PLATEBNÍ KARTY:
Platební karty VISA a MasterCard jsou akceptovány v lepších hotelech, restauracích a některých obchodech se
suvenýry ve větších městech. Při platbě kartou je většinou účtován poplatek kolem 5 % z celkové částky.
Bankomaty jsou běžné ve velkých městech a turistických centrech. Poplatky za výběr záleží na vaší bance,
doporučujeme předem si jejich výši zjistit. Stejně jako v jiných zemích třetího světa i zde je potřeba dbát zvýšené
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opatrnosti při použití karet, kvůli jejich možnému zneužití. Kartu je dobré si vzít jako pojistku, uvedené kapesné
se doporučuje vzít v hotovosti.

CENA ZÁJEZDU
Cena zájezdu zahrnuje:
•
•
•
•
•
•
•

Veškerá doprava pronajatým minibusem, s klimatizací
Ubytování v hotelech střední turistické kategorie 11x, se snídaní
Vstupní permity
Veškeré vstupy do památek dle programu
Český průvodce
Místní průvodce dle potřeby
Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

Cena zájezdu nezahrnuje:
•
•
•
•
•
•

Mezinárodní letenka a letištní taxy
Stravování nad rámec programu
Spropitné pro místní průvodce a řidiče (cca 30 EUR/osoba)
Cestovní pojištění (rádi sjednáme prostřednictvím ERV Evropské pojišťovny)
Příplatek za jednolůžkový pokoj při ubytování v hotelech
Fakultativní aktivity

FAKULTATIVNÍ AKTIVITY A VSTUPY
Příklady vstupů a fakultativních aktivit, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu a které se hradí a objednávají až v
průběhu zájezdu, jako například:
• Jednodenní plavba po Nilu 25 USD
• Šnorchlování 45 USD
• Sunset safari 40 USD – 6 hodin
• Let balonem nad Luxorem 50 USD
Ceny jsou orientační a mohou se měnit.

SPROPITNÉ
Během cesty je zvykem ocenit místního průvodce/řidiče spropitným. Toto spropitné se hradí na konci využitých
služeb a bere se jako poděkování při loučení. Můžete se domluvit s vaším průvodcem a spropitné předat jeho
prostřednictvím všichni dohromady, nebo jej můžete platit každý zvlášť – záleží na vaší úvaze. Doporučená výše
spropitného se pohybuje na částce cca 30 EUR/osoba. Záleží především na vaší spokojenosti se službami vašeho
průvodce a podle toho jej nakonec oceníte. Malé spropitné očekávají i hoteloví nosiči, kteří vám za částku
0,5 EUR rádi pomohou s vašimi zavazadly na pokoj.

UBYTOVÁNÍ
Je zajištěno během celé cesty v jednoduchých turistických hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
příslušenstvím, na některých místech s bazénem. V ceně ubytování je snídaně.

DOPRAVA
Pro přepravu budeme používat pronajatý minibus, s klimatizací.
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STRAVA A NÁPOJE
V ceně zájezdu jsou zahrnuty snídaně. Na snídani se obvykle podává čaj, káva, čerstvý džus. Na jídlo k snídani
dostanete fazole, vajíčka, nakládanou zeleninu, džem a sýry.
Egyptská kuchyně to jsou tradiční arabská jídla. V zemi je zakázáno jíst vepřové maso. Základem místních jídel je
rýže, pšenice a zelenina, skopové, kozí a jehněčí maso, drůbež (kachny, husy, holubi, křepelky) a samozřejmě
čerstvé ryby z Nilu i ze Středozemního a Rudého moře. K obědu jsou podávány nejrůznější polévky a jako příloha
k masu se kromě rýže nebo fazolí podává čerstvá nebo nakládaná zelenina a nekvašený chléb zvaný pita. Téměř v
každém jídelníčku najdete grilované kuře. Typickou večeří je v Egyptě zeleninová polévka, dalším chodem je
kořeněné maso nebo ryby. Jako zákusek bývá podáváno nejrůznější ovoce, kterého je v této oblasti opravdu
dostatek - banány, pomeranče, guava či datle, a to čerstvé nebo sušené. V současné době je ve velkých hotelech
nabízena i evropská kuchyně.
Pokud budete chtít zahnat žízeň, je k dispozici místní pivo Stella nebo tmavá piva Marzen a Aswanli. Pochutnat si
můžete i na vínech - buďto můžete ochutnat ta místní nebo drahá zahraniční. Místní vína poznáte podle tradičního
názvu - například Pharaon, Nefertiti nebo Cleopatra.
Nejvíce se zde však popíjí čaj. Bývá podáván horký, slabý, v malých skleničkách, a to buď černý nebo mátový.
Rubínově červený a velmi osvěžující nápoj ze sušených květů ibišku (karkádé) osvěží zejména studený, ovšem
Egypťané jej popíjí i horký. Egypťané si zakládají i na pití kávy. Nejčastěji pijí výrazně silnou a velmi sladkou kávu
"zjada". Středně sladkou alternativou je "mazbut", a "sáde" je káva zcela hořká.
Vodu se doporučujeme kupovat jen balenou. Ta je také na každém rohu a je cenově dostupná. (láhev 1,5 litru
kolem 5 EGP). Nedoporučuje se konzumovat nápoje s ledem.
Orientační ceny:
Relativně levné je i stravování v restauracích a fastfoodech. Napříč zemí platí velké rozdíly a logicky nejdražší jsou
letoviska typu Hurghada. Za hlavní chod v restauraci střední třídy zaplatíte zhruba 70 EGP, základní menu ve
fastfoodu typu McDonald’s vyjde na 74 EGP.
Jídlo v běžné turistické restauraci od 70 EGP, víno od 150 EGP/láhev, pivo místní 25 EGP/0,5 l, pivo importované
35 EGP/0,33 l, Coca-Cola 13 EGP/2 l.

KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Egypt je jednou z nejsušších a nejslunnějších zemí na světě. Klima se mění od severu k jihu, stejně tak, jako od
východu na západ. Severní pobřeží u Středozemního moře má horká suchá léta a mírné zimy, kdy se objevují
přiměřené deště. Průměrná teplota nejteplejšího července v Alexandrii je 26 °C, resp. 13 °C v lednu. Na rozdíl od
většiny území zde nejsou srážky neobvyklé. Směrem k jihu se podnebí ze subtropického mění na aridní, které je
vyznačováno obecně vyššími teplotními rozdíly, vyššími teplotami a menším či zanedbatelným úhrnem srážek.
Luxor uprostřed země má velmi horká léta, kdy teploty běžně překračují 40 °C a krátké slunné zimy, kdy v
nejchladnější části mohou teploty klesnout k ránu pod 10 °C.
Asuán na jihu leží takřka na obratníku raka a má klima nejteplejší z celého Egypta. Průměrná teplota letních měsíců
přesahuje 34 °C, během dne mohou teploty vystoupit až na 47 °C, v noci neklesají pod 25 °C. Zimy jsou velmi
krátké, slunné a teplé, s průměrnými teplotami 25 °C během dne, resp. 5-15 °C v noci.
Pobřeží u Rudého moře má klima obecně mírnější, maximální teploty obvykle nestoupají tak vysoko, jako ve
vnitrozemí, za to noci jsou tu teplejší, především v zimních měsících. Průměrná teplota nejteplejšího července v
letoviscích Šarm aš-Šajch, Hurghada, Marsa Alam je 34 °C, 34 °C, resp. 33 °C, zatímco nejchladnějšího ledna 18 °C,
17 °C, resp. 19 °C.

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY RÁDI ZODPOVÍME:
V Brně:
písemně:
telefonicky:

LIVINGSTONE, s.r.o., Marešova 14, 602 00 BRNO
542 214 645

INFORMAČNÍ DOPIS K ZÁJEZDU
e-mailem:
osobně:

info@livingstone.cz
po – pá 9.00 – 16.00 hodin

