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EGIPT -  Sharm El Sheikh 
PALMYRA  RESORT**** 

 !
Ośrodek należy do grupy hoteli The Three Corners. Usytuowany jest w zatoce Nabq, 5 min. 
drogi od lotniska w Sharm El Shaikh i 20 min. od jego starego centrum. Hotel posiada plażę 
nad Sharks Bay, na którą zapewnia bezpłatny dojazd busem. Kursy odbywają się co godzinę 
od 9.00 rano. Dodatkowo Resort zapewnia bezpłatny transport do Naama Bay (z wyjątkiem 
niedziel) oraz transport do Old Market (tylko w niedziele) również bezpłatnie. Leżaki, materace 
oraz parasole na plaży są bezpłatne.  !
ZAKWATEROWANIE:  KOMPLEKS HOTELOWY PALMYRA ****  do dyspozycji gości 
pozostają: 4 bary (w tym 1 przy plaży i 1 przy basenie), sejf w recepcji (bezpłatny), sklepy, 
pralnia, 6 basenów (w tym dwa podgrzewane w okresie zimowym), a także restauracja. Hotel 
posiada bogatą ofertę rozrywkową. Na terenie hotelu jest mini klub oferujący ciekawy program 
dla najmłodszych. POKOJE: W hotelu znajduje się 90 standardowych pokoi, 60 pokoi 
rodzinnych oraz 5 pokoi suite dla nowożeńców, wszystkie wyposażone w klimatyzację, telefon, 
radio, lodówkę, łazienkę z prysznicem, TV SAT oraz balkon lub taras. WYŻYWIENIE: ALL 
INCLUSIVE: Śniadania w godz. 07:00-10:00 -restauracja Plaza, Obiad w godz. 13:00-15:00 -
restauracja Plaza, Kolacja w godz. 18:30-21:00 -restauracja Plaza. Dodatkowo w godzinach :
13:30-14:30 -przekąski podawane w barze na plaży 16:00-17:00 -kawa, herbata i ciastka Lody  
w godzinach:15:00-17:00 - bar przy basenie Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
podawane w godzinach 10:00 – 24:00. Na plaży serwowane są tylko napoje bezalkoholowe, 
woda mineralna, kawa i herbata. Jedna butelka wody mineralnej na osobę w lodówce zaraz  
po przylocie jest bezpłatna. W trakcie pobytu klienci mogą jednorazowo skorzystać  
z restauracji tematycznych (m.in restauracja serwująca owoce morza od godz.13.00, 
restauracja japońska od godz.20.00 do 21.00 oraz restauracja chińska od godz. 20.00 do 
21.00 ) Uwaga! obowiązkowa wcześniejsza rezerwacja w recepcji. Lokalne napoje alkoholowe 
(m.in. wino, piwo również alkohol twardy). Lokalne napoje bezalkoholowe m.in. cola, fanta, 
sprite oraz soki w kartonach. SPORT I RELAKS: Na terenie hotelu jest Aquapark. Za 
dodatkową opłatą hotel proponuje: centrum nurkowe, sauna. Bezpłatnie: aerobik zwykły i 
wodny, bilard, tenis, boiska. !!!!!
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MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA: Pokój dwuosobowy, Pokój dwuosobowy + dostawka dla 
dziecka; Pokój dwuosobowy + dostawka dla osoby dorosłej; Pokój jednoosobowy. Dodatkowo 
Pokoje Rodzinne (2+3, 3+1, 2+2). 
TRANSPORT: samolot  UBEZPIECZENIE: KL 35.000 EUR, NNW do kwoty 10.000 PLN i bagaż 
podróżnego do kwoty 1000 PLN. Ubezpieczenie obejmuje również amatorskie nurkowanie  
z aparatem powietrznym do głębokości 20 m.  

                                                                                                                  !
  CENA W PLN/OS. 

CENA OBEJMUJE: przelot samolotem czarterowym KTW-SSH-KTW, transfery, 7 noclegów  
w kompleksie hotelowym, opłaty lotniskowe, ubezpieczenie, wyżywienie wg. oferty, opieka 
polskojęzycznego rezydenta, VAT.  !
CENA NIE OBEJMUJE: wizy egipskiej + 25 USD (płatna na lotnisku w Egipcie). Wiza nie 
obowiązuje obywateli wyłącznie wówczas, kiedy planują pobyt w części półwyspu Synaj – 
pomiędzy Taba a Sharm el Sheikh (z wyjątkiem klasztoru Św. Katarzyny oraz Ras Mohamed). 
Wówczas do paszportu wbijana jest pieczątka uprawniająca do 14- dniowego pobytu,  
tzw. "SINAI ONLY". Wycieczek fakultatywnych, dodatkowego ubezpieczenia od chorób 
przewlekłych (nadciśnienie, cukrzyca itp.), ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Dodatkowej 
opłaty za transfer niestandardowych bagaży (np. sprzęt sportowy) na trasie lotnisko- hotel- 
lotnisko. !
INFORMACJE DODATKOWE: 
• Pokój 1 osobowy – cena 2099,00 zł. 
• Istnieje możliwość wykupienia  ubezpieczenia Pakiet luksusowy - 9, 12 PLN   osoba/dzień, 

obejmujący: KL do kwoty 60.000 EURO, NNW do kwoty 10.000 EURO, Bagaż do kwoty 500 
EURO i Odpowiedzialność Cywilna do kwoty 100.000 EURO wraz z rozszerzeniem  
o uprawianie sportów wysokiego ryzyka. 

• Rozszerzenie odpowiedzialności o ryzyko chorób przewlekłych  (nadciśnienie, cukrzycę itp.), 
opłata dodatkowa w wysokości 12, 62 PLN osoba/dzień Świat. 

• Rozszerzenie Pakietu luksusowego o ryzyko chorób przewlekłych opłata  dodatkowa wynosi 
31, 92 PLN osoba/dzień.  

• Godziny wylotu z Katowic  do potwierdzenia 2 dni przed wylotem. 
• Oferta Alfa Star (obowiązują warunki uczestnictwa Biura Podróży Alfa Star dostępne 

na stronie internetowej www.alfastar.pl) !!!!!!!!!!

TERMINY OSOBA 
DOROSŁA

DZIECKO DO 14 LAT  
DOSTAWKA

3 OSOBA W POKOJU 
DOSTAWKA

30.09 – 07.10.14 1849 899 1849

07.10 – 14.10.14 1849 899 1849
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INFORMACJE PRAKTYCZNE: !
PRZEPISY WJAZDOWE: między Polską a Egiptem obowiązuje ruch wizowy. dokumentem 
uprawniającym do pobytu jest paszport  mający co najmniej 6 miesięczną ważność od daty 
planowanego powrotu. CZAS LOKALNY: czas polski + 1 h. JĘZYK: arabski. WALUTA: funt egipski  
(1LE, 1 EGP = 100 piastrów). 1 EGP = 0,56 PLN. Na wymianę warto zabrać dolary, euro ma mniej 
korzystny przelicznik. AMBASADA RP w Kairze 5 El Aziz Osman Str., Zamalek, Cairo, Egypt  Tel. (+202) 
736 74 56, fax 735 54 27. e−mail: sahafa@bolanda.org, www.bolanda.org CZAS PRZELOTU: Katowice–
Sharm ok.4,5 h.  !

!
WYCIECZKI FAKULTATYWNE – SHARM EL SHEIKH !
Aquapark cena: 35,00 USD/dorośli, 25,00 USD/dzieci 
Wycieczka do parku wodnego. Kompleks basenów, zjeżdżalni o różnym stopniu trudności, łaźni, 
centrum spa, wkomponowanych w scenerię Egiptu. !
City tour + delfinarium cena: 25,00 USD/dorośli, 13,00 USD/dzieci 
Oglądanie występu delfinów. Przejazd do starej dzielnicy Sharm- Old Market i zakupy w sklepie 
wolnocłowym. Możliwość zrobienia zakupów w markecie. Zwiedzanie kościoła koptyjskiego. !
Góra Mojżesza i klasztor św. Katarzyny cena: 30,00 USD/dorośli, 20,00 USD/dzieci 
Nocne wejście na Górę Mojżesza (2285 m.n.p.m.) Trasa ok. 2,5 godziny, oglądanie wschodu słońca. 
Zejście i zwiedzanie Klasztoru św. Katarzyny. !
Jerozolima cena: 130,00 USD 
Przyjazd do Taby, przekroczenie granicy, przejazd nad Morze Martwe, kąpiel w morzu, przejazd  
i zwiedzanie Betlejem. Przejazd do Jerozolimy, na Górę Oliwną z której rozciąga się wspaniała panorama 
na starą Jerozolimę. Zwiedzanie: Droga Krzyżowa/od 5 stacji/, Kościół Grobu Pańskiego, Grób Króla 
Dawida, Wieczernik, Ściana Płaczu. Powrót autokarem z Jerozolimy do Sharmu. Obiad jest wliczony w 
cenę. /Jeśli maja Państwo: paszport tymczasowy, paszport innego kraju niż Polska, pochodzenie inne 
niż polskie, pieczątki krajów arabskich w paszporcie, prosimy o zgłoszenie tego rezydentowi przed 
wykupieniem wycieczki/.  !!

                 °C V VI VII VIII IX X

Temperatura powietrza 30 32 33 33 32 29

Temperatura wody 26 29 31 30 26 26

!!


