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KÁHIRA 
možno i privátně 

Ut,Ct,Ne 
(Privátně 
každý den) 

Navštívíte Egyptské muzeum, pyramidy v Gíze,Sfingu, obchod s papyrusy, parfémy 
V ceně : transfer z/do hotelu, vstupné do památek, oběd v restauraci, průvodce česky mluvící 
Za příplatek možno od průvodce zakoupit plavbu po Nilu. 

75$ /osoba 
(cena privátního 

výletu po dohodě) 

KÁHIRA letecky Každý den Navštívíte Egyptské muzeum, Sfingu, pyramidy v Gíze 
V ceně : transfer z/do hotelu, letenka, vstupné do památek, oběd v restauraci, průvodce česky 
mluvící 

270 $ /osoba 

LUXOR 1den 
 

možno i privátně a 
z oblasti Marsa Alam 

Ut,Ct,Ne 
(Privátně 
každý den) 

Prohlédnete si chrám v Karnaku, navštívíte Memnonovy kolosy, Údolí královen, chrám královny 
Hatšepsut, manufakturu na výrobu alabastru, obchod s papyrusy 
V ceně : transfer z/do hotelu, vstupné do památek, oběd v restauraci, průvodce česky mluvící 
Za příplatek je možná plavba po Nilu na banánovou plantáž. 

80$ /osoba 
(cena s Údolím 
králů je 90$/os.) 

LUXOR 2 dny 
 

z Hurghady i z Marsa 
Alam 

 První den shodný s jednodenním Luxorem, večer následuje ubytování ve 4*hotelu s večeří a se 
snídaní, druhý den Luxorský chrám,Deir el Medina, Medinat Habu 
V ceně : transfer z/do hotelu, vstupné do památek, nocleh v 4*hotelu, obědy 1x večeře, 1x snídaně, 
průvodce mluvící česky 
Za příplatek je možná návštěva banánové plantáže, večerní světelná show v Karnaku 

2 osoby 210$/os 

4 osoby 180 $/os 

6 osob   150 $/os 

LUXOR II a 
DENDERA 
z Hurghady i z Marsa 
Alam 

 Navštívíte další památky - Luxorský chrám, po přeplutí Nilu pokračujete prohlídkou zádušního 
chrámu Medinat Habu, následuje oběd, po obědě přejezd do Dendery, kde se nachází Chrám bohyně 
Hathor 
V ceně : transfer z/do hotelu, vstupné do památek, oběd ,průvodce česky mluvici 
Možno též z oblasti Marsa Alam ( ceny na vyžádání) 

2 osoby 130$/os.  

4 osoby 100$/os. 

6 osob 85$/os. 

ASUAN a ABU SIMBEL 
2 dny 
z Hurghady i z Marsa 
Alam 

 První den navštívíte Asuánskou přehradu, nedokončený obelisk a Esetin chrám na ostrově Philae, 
druhý den Chrám v Abu Simbel 
V ceně : transfer klimatizovaným mikrobusem z/do hotelu, vstupy, průvodce hovořící česky, noc 
ve 4*hotelu s večeří a se snídaní, 2x oběd 
Možno též i z oblasti Marsa Alam (ceny na vyžádání) 

2 osoby 280 $/os 

4 osoby  200 $/os 

6 osob  180 $/os 

Luxor 2 dny 
S letem balónem  

denně Program: 1. den - příjezd do Luxoru, návštěva chrámu královny Hatšepsut v Údolí králů, 
večerní návštěva osvětleného Luxoru, ubytování v 4* hotelu. 2. den - v brzkých ranních 
hodinách let balónem. Poté plavba lodí po Nilu. Český průvodce. 

160 $/2 osoby 
a více 

Káhira 2 dny  První den shodný s jednodenní Kahirou, večer následuje ubytování ve 4*hotelu s večeří a se 
snídaní. Druhý den návštěva Sakkary a Dahshuru. 
V ceně : transfer od/do hotelu,pruvodce mluvici cesky,vstupy do památek, 2x oběd,1x večeře,1x 
snídaně, nocleh ve 4*hotelu. 

2 osoby -225$/os. 
4 osoby -190$/os. 
6 osob -165$/os. 

JEEP SAFARI denně Zamíříme džípy do pouště a navštívíme beduínskou vesnici, kde se můžete projet na velbloudovi, 
seznámíte se se zvyky beduínů, večer Vás nadchne pozorování západu Slunce. Výlet se koná 
v odpoledních hodinách do západu Slunce. 
V ceně : transfer od/do hotelu, program v beduínské osadě, beduínská večeře a nápoje, průvodce. 

20 $/osoba 

MOTO SAFARI 
čtyřkolky 

denně Chcete si vyzkoušet jízdu na čtyřkolkách? Tento odpolední výlet je právě pro Vás. Sami dojedete do 
beduínské osady a seznámíte s kulturou beduínů, bude pro vás připravena večeře. 
V ceně : transfer od/do hotelu, program v beduínské osadě, beduínská večeře a nápoje, průvodce. 

25$ /osoba 

MOTO SAFARI 
čtyřkolky 
dopolední 
( 3 hodinový) 

denně Nechcete se vydat do pouště odpoledne, kdy bývá velké horko? Do beduínské vesnice se můžete 

vydat i dopoledne. Pojedete na čtyřkolkách k beduínům, kteří Vám připraví čaj a vodní dymku, 
projedete se na velbloudovi,po krátkém odpočinku se vrátíte zpět na základnu. 
V ceně : transfer od/do hotelu, občerstvení v osadě, průvodce. 

20 $/osoba 

SUPER SAFARI denně Nechcete jet na čtyřkolkách až do beduínské osady? Do pouště se můžete vydat třeba jeepem a 
teprve tam si jízdu na čtyřkolkách vyzkoušíte, prohlédnete si beduínskou osadu a seznámíte se s 
jejich životem, uvidíte západ Slunce, následuje beduínská večeře. 
V ceně : transfer od/do hotelu, program v osadě, beduínská večeře, nápoje, průvodce. 

30 $/osoba 

SAHARA PARK denně Odpolední výlet jeepem do pouště, kde navštívíte beduínskou osadu, seznámíte s jejich životem a 
zvyky, můžete se projet se čtyřkolkou a na buginách ,na velbloudech a koních navštívíte terárium, 
kde uvidíte různé druhy živočichů žijících v poušti, následuje pozorování západu Slunce, po večeři Vás 
čeká beduínská folklórní show - národní beduínské tance, fakír, břišní tanečnice, návrat zpět 
základnu. 
V ceně : transfer od/do hotelu, program v osadě, beduínská večeře, nápoje, průvodce. 

25 $/osoba 

Lodí do El Gouny denně Návštěva lázeňského městečka, které bývá nazýváno „Egyptské Benátky“, projedete se zde 
lagunami.Po obědě na lodi, cestou zpět, budou dvě zastávky na šnorchlování, malé rybaření. V ceně : 
transfer od/do hotelu, vybavení na šnorchlování a rybaření, oběd s nápojem 

40 $/osoba 

PARADISE ostrov 
Giftun 

denně Prožijete úžasný den na ostrově s jemným bílým pískem, tyrkysově modrou vodou.Jedna zastávka 
na moři na šnorchlování.Můžete se procházet po pobřeží, slunit se, koupat a šnorchlovat. Kolem 
poledního je pro vás připraven oběd, v odpoledních hodinách návrat zpět. 
V ceně : transfer od/do hotelu, oběd na ostrově,jedna lahev vody,jeden nealko napoj,průvodce.   

30 $/osoba 

Email: vyletyzhurghady@email.cz 

http://www.facebook.com/vyletyzhurghady
mailto:vyletyzhurghady@email.cz


DOLPHIN HOUSE denně Celodenní výlet lodí na sever od Hurghady k místům s výskytem delfínů, během plavby si užijete i 
šnorchlování na korálových útesech,jizdu na bananu a tabletu za motorovym clunem. 
V ceně : transfer od/do hotelu, vybavení na šnorchlování, oběd na lodi, nápoje průvodce. 

20 $/osoba 

ORANGE BAY denně Celodenní výlet lodí na moře,2xšnorchlování u korálových utesů,2 hodiny relax na ostrově na 
nádherné sokromé pláži,jízda na banánu a sedačce za motorovým člunem. 
V ceně : transfer od/do hotelu, vybavení na šnorchlování, oběd a nealko nápoje na lodi,průvodce. 

30$/osoba 

UTOPIA-TOBIA denně Celodenní výlet lodí se šnorchlováním a koupáním na ostrově Utopia – Tobia, kromě šnorchlování si 
vyzkoušíte malé rybaření, malá projížďka lodí s proskleným dnem z lodi na ostrov(přestup) 
V ceně : transfer od/do hotelu, vybavení na šnorchlování, oběd a nápoje na lodi, průvodce. 

25 $ /osoba 

SINDBAD 
SUBMARINE 
výlet ponorkou 

denně Kratší výlet Sindbad ponorkou, která na otevřeném moři sestupuje do hloubky až 22 metrů, 
panoramatickými okny si můžete prohlédnout různé druhy korálových útesů, barevné ryby a mořské 
živočichy útesech , výlet asi na 2 hodiny 
V ceně : transfer od/do hotelu, vstupenka na ponorku 

40 $ /osoba 

EMPIRE SCOPE denně Kratší výlet lodí ke korálovým útesům, kde objevíte fascinující svět pod vodou, aniž byste se 
namočili, velká panoramatická okna vám umožní pozorovat nesčetné množství různých ryb, 
fotografovat nádherný mořský život. Výlet je vhodný pro mladé i starší, rodiny s dětmi,trvá asi 2 hod. 
V ceně : transfer od/do hotelu, vstupenka na loď 

20$/osoba 

RYBAŘENÍ na 
moři 

ÚT, PÁ Celodenní výlet lodí na širé moře, k nádherným korálům s mnoha druhy ryb, kdo nechce pouze 
rybařit,může si i zašnorchlovat. 
V ceně : transfer od/do hotelu, vybavení na šnorchlování i rybaření, oběd a nápoje na lodi, průvodce 

30 $/osoba 

POTÁPĚNí denně Potápění v Rudém moři s profesionálním instruktorem, ráno Vás odvezou do přístavu, kde se 
nalodíte na loď, na které je veškeré vybavení pro potápění, dojedete ke krásným a zajímavým 
místům v Rudém moři, před prvním ponorem proběhne instruktáž v češtině,dva ponory  
V ceně : transfer od/do hotelu, potřeby na potápění, oběd a nápoje na lodi 

30 $/osoba 
Doprovod-25$ 

S licencí 35$ 

AQUAPARK 
hotel Jungle Park 

denně Celodenní výlet do Jungle aquaparku za vodními atrakcemi, různými tobogány s bazény, vhodné pro 
všechny věkové kategorie 
V ceně : transfer od/do hotelu, vstupné do aquaparku, all inclusive program  

35 $/osoba 

Mini Sahara Park denně Dopoledni zkraceny program klasicke Sahary Park.Dzipem do beduinske vesnice,projizdka na 
velbloudech,vodni dymka,caj,projizdka na ctyrkolkach a buginach,kone,oslici.,terarium. 
V ceně : transfer od/do hotelu,vodni dymka,caj, pruvodce 

25 $/osoba 

DOLPHIN WORLD 
delfinárium 
Makadi Bay 

denně kromě 

soboty 

V delfináriu můžete být svědky nevšední show, představí se Vám cvičení tuleni, mroži a samozřejmě i 
delfíni, pár Sabrina a Gerasim. Na místě je možno focení za poplatek. Nabízíme i plavání s delfíny. 
V ceně výletu : transfer od/do hotelu, vstupné do delfinária 

25 $/osoba 

 
Plavani 5 minut- 

50$,10 minut- 

70$,Doprovod- 

25$ 

FUN SEA TRIP denně Celodenní zábavný výlet lodí - užijete si vodních atrakcí jako je jízda na banánu, jízda na širokém 
člunu vsedě nebo vleže za motorovým člunem,projiždka lodkou s proskleným dnem, odpočinete si na 
ostrově Utopia,nechybí ani šnorchlování na korálových útesech s mnoha různými druhy barevných 
ryb,malé rybaření. 
V ceně výletu : transfer od/do hotelu, , vybavení na šnorchlování, oběd a pití na lodi, průvodce  

30$/osoba 

 

Privátní výlety 
 

DENDERA 
 

ABYDOS 

denně Prohlídka chrámu bohyně Hathor v Dendeře, v Abydosu – chrám Sethiho I ,Ramesse II. 
V ceně výletu : transfer od/do hotelu klimatizovaným mikrobusem, vstupné do památek, oběd, 

průvodce hovořící česky 

2 osoby  140$/os 
4 osoby  100 $/os 

6 osob    90 $/os 

Káhira- 

Alexandrie 2 dny 

denně První den shodný s jednodenní Kahirou ,následně ubytování na 4*hotelu.   

2.den odjezd do Alexandrie -Alexandrijska knihovna,Kajtbajova pevnost, Pompejuv sloup,katakomby 

Kom El Shoqafa,mešita Abu Al Abbas. 

V ceně výletu : transfer od/do hotelu klimatizovaným mikrobusem, průvodce mluvící česky,hotel,2x 

oběd, 1x snídaně, 1x večeře,vstupy. 

2 osoby  245$/os 
4 osob   210 $/os 
6 osob    180 $/os 

Abu Dabbab 

šnorchlování s 

želvami 

denně Celodenní výlet z Hurghady na oblibenou plaz v Marsa Alam. 

Vylet lze realizovat při min.počtu 5 osob 

V ceně výletu : transfer od/do hotelu klimatizovaným mikrobusem, průvodce mluvící česky,vstupné, 

oběd. 

50 $ /osoba 

City tour denně Prohlídka přístavu, nové mešity,rybi trh,stare mesto Dahar-ovocny trh,koptsky kostel. 
V ceně výletu : transfer od/do hotelu , průvodce mluvící česky 

10$ /osoba 

Východ slunce v 

poušti-čtyřkolky 

denně Výlet do pouště na čtyrkolkách ještě před rozedněnim.Na poušti pozorování východu 
slunce,beduinsky čaj,vodní dymka,svezení na velbloudech. 
V ceně výletu : transfer od/do hotelu, průvodce mluvící česky 

40$ /osoba 

(Minimalni pocet 

4 os.) 

     
 


