PRAKTYCZNE PORADY
na wakacje
w SHARM EL SHEIKH
Na lotnisku w Sharm el Sheikh
Po przylocie do Sharm el Sheikh, zanim
odbierzemy walizki należy wypełnić
KARTĘ WJAZDOWĄ DO EGIPTU według
wzoru obok. Zanim podejdziemy
do odprawy paszportowej możemy
zdecydować, czy potrzebna nam PŁATNA
WIZA EGIPSKA ZA 25$, czy wystarczy nam

BEZPŁATNA WIZA SINAI ONLY.
Płatna wiza potrzebna jest tylko na wycieczki do Kairu lub Luksoru.
Na wszystkie inne wycieczki oraz na terenie Sharm el Sheikh oraz do
Izraela i Jordanii możemy skorzystać z bezpłatnej wizy Sinai Only, nie
kupujemy znaczka, tylko udajemy się z wypełnioną kartą do
odprawy paszportowej.

Woda i „zemsta faraona”

Woda w kranach NIE NADAJE SIĘ DO PICIA! Do
picia i gotowania przeznaczona
jest tylko butelkowana woda mineralna. „Zemsta
faraona” to dolegliwości
żołądkowe, które powstają z powodu odmiennej
flory bakteryjnej w otoczeniu
i żywności. Najbardziej znane leki w egipskich
aptekach to: ANTINAL, STREPTOQUIN,
DROTAZID.

Pieniądze i waluta

Walutą w Egipcie jest funt egipski (EGP).
1 EGP to ok. 0,25 PLN.
W sklepach, restauracjach i miejscach turystycznych można
płacić w funtach egipskich albo w USD, EUR lub GBP, ale
reszta zwykle wydawana jest w lokalnej walucie.
Z bankomatów wypłacimy kartą tylko funty egipskie. Waluty
wymieniać można w bankach i kantorach.
Lepiej mieć gotówkę!
Bo w większości miejsc nie zapłacimy kartą!
Uwaga! Banknoty USD starsze niż z 2006 roku nie są
akceptowane!
Polskie złotówki nie są wymienialne w Egipcie!

WAKACJE W EGIPCIE
... to wspaniała okazja aby korzystać z
uroków słońca, morza, pustyni i podziwiać
zabytki naszej cywilizacji. Warto pamiętać, że
poza miastami turystycznymi kraj ten jest
całkiem odmienny od naszego, a kultura
muzułmańska jest bardzo ważna dla Egipcjan.
Słońce: pamiętajmy o zabraniu na wakacje
odpowiednich do pory roku filtrów i kremów
aby chronić skórę
Morze Czerwone: warto wiedzieć, że jest
bardzo słone, a dzięki temu zasoleniu
możemy oglądać przepiękne rafy koralowe.
Warto zaopatrzyć się w specjalne obuwie do
chodzenia w wodzie, a do pływania
(snorkelingu) przydadzą się maski i płetwy.
Pustynia: na pustynię nie należy wybierać się
samemu, tylko w ramach zorganizowanych
wycieczek, łatwo bowiem zabłądzić na
bezdrożach.
SHARM EL SHEIKH
„Uśmiechnij się, jesteś w Sharm El Sheikh!” –
mówią do turystów Egipcjanie na ulicach
tego miasta. Sharm el Sheikh pulsuje życiem
od wschodu słońca, z portu codziennie na
Morze Czerwone wypływa kilkaset statków
nurkowych i turystycznych. Wieczorami, po
zachodzie słońca otwierają się kramy i
sklepiki z orientalnymi pamiątkami, bary,
restauracje, cofee- shopy, gdzie można
zapalić shishę, a także europejskie puby i
dyskoteki.
O uroku tego miejsca stanowią głównie trzy
czynniki: Morze Czerwone wraz z jego
unikalnym bogactwem w postaci rafy
koralowej, majestatyczne góry Synaju oraz
klimat gwarantujący piękną i słoneczną
pogodę przez ponad 300 dni w roku.

CENTRUM REZERWACJI w Polsce +48 503 97 48 43 poczta@e-sharm.pl

Ubezpieczenie na wakacje
Standardowe ubezpieczenie turystyczne obejmuje
pobyt w krajach basenu Morza Śródziemnego
(w tym Egipt , Izrael i Jordanię) i chroni w przypadku kosztów
leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
UBEZPIECZENIE TO DZIAŁA NA WSZYSTKICH WYCIECZKACH oraz w
czasie samodzielnego zwiedzania. Możemy korzystać ze wszystkich
atrakcji, nie tylko u rezydenta w hotelu, ale też w dowolnym biurze
wycieczkowym. WAŻNE, aby przed wylotem do Egiptu
SPRAWDZIĆ, jaką mamy sumę ubezpieczenia. Standardowe polisy
najczęściej są zbyt niskie! Najważniejsze są koszty leczenia
minimum 200 000 PLN, które obejmą np. transport medyczny do
Polski w razie nieprzewidzianych wydarzeń! Ubezpieczenie
podstawowe, które wystawia nam biuro podróży, nie zawiera też
ochrony w przypadku chorób przewlekłych czy sportów
ekstremalnych jak nurkowanie głębinowe czy kitesurfing.
KLIKNIJ i SPRAWDŹ SWOJĄ POLISĘ NA WAKACJE lub
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! +48 503 97 48 43

Duty Free
Po przylocie możemy skorzystać z zakupów w sklepie wolnocłowym na
lotnisku. Do 48 godzin od przylotu można udać się z paszportem do
sklepów Duty Free w centrach handlowych w Naama Bay i Nabq.

Na plaży i w morzu

Przy plażach Morza Czerwonego znajdują się
rafy koralowe. Dla bezpieczeństwa warto
przestrzegać zasad wchodzenia do wody
i pływania w morzu.
• Dla ochrony przed jeżowcami występującymi
na wybrzeżu stosuje się specjalne obuwie do chodzenia w wodzie.
• Chodzenie odbywa się tylko na terenach przybrzeżnych, gdzie
znajdują się skamieniałe koralowce.
• Nie wolno chodzić po żywych barwnych rafach koralowych.
• Większość hoteli udostępnia pomosty, z których można zejść do
morza nie niszcząc rafy koralowej.
• Do snorkelingu zaleca się używanie masek z rurką, a w głębszych
wodach płetw, które pomocne są przy silniejszych prądach wodnych.
• UWAGA! W MORZU CZERWONYM ŻYJĄ KORALOWCE I RYBY, KTÓRE
MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE DLA LUDZI ! NIE NALEŻY DOTYKAĆ RAF ANI
RYB, KTÓRYCH NIE ZNAMY.
Zabrania się karmienia ryb ze względu na możliwość zakłócenia tym
równowagi biologicznej rafy. Łowienie ryb odbywa się tylko w miejscach
wyznaczonych. Zabrania się wrzucania odpadków każdego typu do
wody. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa to najlepszy sposób
na udane wakacje!

WAKACJE W SHARM EL SHEIKH
CO ROBIĆ?
HISTORIA
Najsłynniejsze zabytki Kraju Faraonów to
Piramidy w Gizie oraz starożytny
kompleks Luksor i Karnak. Z Sharm el
Sheikh można wybrać się też do Izraela
aby zobaczyć Jerozolimę i Betlejem oraz
wykąpać się w Morzu Martwym. Pobliska
Jordania to okazja do odwiedzenia
jednego z cudów świata wpisanych na
listę UNESCO – miasta
Petra wykutego w skałach. Żądnym
przygody polecamy nocna wyprawę na
pustynię i wspinaczkę na biblijną Górę
Mojżesza.
NURKOWANIE
Codziennie rano oprócz wypoczynku przy
basenach można oglądać przepiękne
przybrzeżne rafy koralowe Morza
Czerwonego lub wybrać się na rejs i
spróbować nurkowania.
SAFARI
Spotkanie z pustynią, Beduinami,
wyprawy na bezdroża, do oaz i wiosek
beduińskich to wspaniała okazja by
poznać prawdziwe życie pustyni i
mieszkańców.
MIASTO
Delfinarium, aquaparki, kafejki,
restauracje,międzynarodowe dyskoteki i
kluby marek znanych na całym świecie,
kręgielnie, ice-bar, kina, orientalne
pokazy i nowoczesność – wszystko w
jednym mieście. Wystarczy wyjść poza
bramę hotelu!

BEZPIECZEŃSTWO
Sharm el Sheikh jest wakacyjnym kurortem
dla turystów z całego świata oddzielonym od
reszty Półwyspu Synaj systemem bram i
punktów kontrolnych, dzięki temu miasto jest
doskonale chronione, a turyści mogą się
tuczuć bezpiecznie przez całą dobę.
Wycieczki poza miasto nadzorowane są
również zarówno przez Ministerstwo
Turystyki jak i służby policyjne.

W hotelu
Po zakwaterowaniu w hotelu możemy korzystać ze wszystkich atrakcji
zgodnie z wykupioną opcją wyżywienia i oferty. ALL INLUSIVE w większości
hoteli obejmuje posiłki w wyznaczonych porach i restauracjach, soft drinki
oraz lokalne napoje alkoholowe. Na recepcji hotelu znajdziemy informację
w jakich godzinach podawane są posiłki i napoje w restauracjach i barach
na terenie hotelu oraz informację o dodatkowych ofertach typu SPA, fitness,
internet.
Pokoje sprzątane są codziennie przez obsługę hotelu – pracownicy
sprzątający zwykle nie otrzymują wynagrodzenia – stąd tradycja
pozostawiania dla nich napiwków najlepiej na łóżku hotelowym.
Pieniędzy zostawionych na stole pracownik nie ma prawa zabrać.
Ręczniki plażowe pobiera się na plaży lub przy basenie na podstawie karty
ręcznikowej – można je wymieniać i zabierać ze sobą poza teren hotelu np.
na plażę poza hotelem, wycieczki czy rejsy.
Doba hotelowa w hotelach kończy się zwykle o godz. 12:00. W przypadku
dużej różnicy czasu pomiędzy wymeldowaniem z hotelu a wyjazdem na
lotnisko – można dokupić czas pobytu w pokoju – najtaniej bezpośrednio
na recepcji!

Zakupy

Najtańsze zakupy spożywcze zrobimy w supermarketach:
Carrefour, Metro, 247, Seven Eleven. Preferowana
płatność w EGP. W małych sklepikach oraz przy zakupie
pamiątek ceny można, a nawet należy targować. Znane
centra handlowe to: La Strada, Al. Khan, Old Market, Soho
- Square, IL Mercato oraz Naama Bay i Genena City.

Telefony i internet
Polskie telefony działają w Egipcie w usłudze roamingu.
Koszt połączenia z polskiego numeru to ok.10 PLN za minutę!!!
(zależnie od operatora), a SMS kosztuje ok. 1 PLN.
W wielu restauracjach dostępny jest bezpłatny internet Wi-Fi.
Na terenie hoteli dostęp do internetu jest zwykle płatny.
Egipska karta ORANGE do internetu kosztuje: 10 USD za 8 GB
lub 5 USD za 5 GB. Podobne ceny mają Vodafone i Etisalat.

Transport
Poruszanie się po Sharm el Sheikh jest tanie.
Miejskie busy pobierają opłatę ok. 5 EGP za przejazd przez całe
miasto. Cena taksówki wynosi ok. 5$ za dojazd ok. 20 km.
Obowiązuje zasada targowania i ustalenia ceny przed skorzystaniem
z usługi!

Służba zdrowia
Kontakt z lekarzem dla turystów najszybciej organizuje recepcja hotelu lub
rezydent biura podróży. Możliwa jest również wizyta lekarza w pokoju
hotelowym u chorego. Samodzielnie można też skontaktować się pod
numer alarmowy na polisie, gdzie podadzą nam najwygodniejsze
rozwiązanie lub udać się do zlokalizowanego w południowej części miasta
South Sinai Hospital. W przypadku korzystania z opieki medycznej należy
mieć ze sobą paszport oraz numer polisy ubezpieczeniowej.
JAKA POWINNA BYĆ POLISA NA WAKACJE W EGIPCIE – SPRAWDŹ TUTAJ

EUROPEJSKIE MIASTO w EGIPCIE!
Sharm el Sheikh to jedno z najbardziej
europejskich miast w Egipcie,
właściwie nie poznamy tu
prawdziwego Egiptu, ale za to
poznamy smak i radość spędzania
wakacji na doskonałym poziomie!
Włosi, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy,
Belgowie, Szwedzi, a także
Amerykanie i Kanadyjczycy przylatują
zwykle do Sharm el Sheikh
samolotami rejsowymi, wykupując
hotele i wynajmując wakacyjne
apartamenty nad morzem na własną
rękę i bez opieki rezydenta korzystają
ze wszystkich możliwych atrakcji.

KUCHNIA EGIPSKA i SMAKI ŚWIATA
Wakacje w Sharm el Sheikh to okazja
do spróbowania wspaniałych
orientalnych smaków kuchni egipskiej
oraz doskonale przyrządzanych
świeżych owoców morza. Na
terenie miasta znajdują się też
markowe restauracje z całego świata
oraz wiele miejsc, w których można
spróbować smaków innych
Kontynentów .

Alkohol w Egipcie
Egipskie alkohole nie słyną z wysokiej jakości. W hotelach w wersji all
inclusive zwykle podawane są lokalne piwa, wina oraz drinki z lokalnych
wódek, rumów czy ginów. Europejskie alkohole w większości hoteli są
dodatkowo płatne. W restauracjach, pubach, klubach i dyskotekach
dostępne są alkohole większości światowych marek.
Warto wiedzieć, że nie wszystkie restauracje serwują alkohol w menu, w
niektórych można jednak poprosić o przyniesienie zamówienia ze sklepu
(za odpowiednią opłatą), jeśli obsługa wyrazi zgodę. W niektórych
lokalach i miejscach na pustyni alkohol nie jest podawany!

Bakszysz i napiwki
Tradycją w krajach muzułmańskich jest dawanie napiwków
tzw. bakszysz. Prosimy pamiętać, że w żadnej sytuacji dawanie
napiwków nie jest obowiązkowe. Warto wiedzieć, że zwyczaj
dzielenia się swoim majątkiem jest w Egipcie powszechnie
obecny i szanowany.
W dobrym tonie ze strony turystów jest pozostawianie
drobnych napiwków na wycieczkach dla kierowców czy
uboższych egipskich pracowników, zwłaszcza gdy spotkaliśmy
się z ich strony z dbałością i zaangażowaniem w pracę.

Rezydent biura podróży
Na terenie hotelu pomocą i informacją służą
nam pracownicy recepcji, rezydent biura
podróży oraz biuro guest relation przy
recepcji hotelowej. Na recepcjach
umieszczone są też tablice informacyjne biur
podróży, na których znajdziemy informacje
o ofercie hotelu i biura podróży oraz
godzinie wyjazdu na lotnisko w dniu
powrotu z wakacji.

Zakazane pamiątki!

Nie wolno wywozić z Egiptu żadnych elementów rafy koralowej!
Nawet muszle znalezione na plaży nie mogą zostać zabrane. W
przypadku odkrycia elementów rafy, należy się liczyć z bardzo
wysokimi karami pieniężnymi.

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH WAKACJI
W SHARM EL SHEIKH!
Wszystko o wakacjach w SHARM EL SHEIKH na

www.sharm-el-sheikh.pl

Kontakt
CENTRUM REZERWACJI W POLSCE

+48 503 97 48 43
poczta@e-sharm.pl
Facebook/esharmpl

WYCIECZKI - SHARM EL SHEIKH
(kliknij na nazwę i zobacz więcej)
HISTORYCZNE
JEROZOLIMA i BETLEJEM
LUKSOR i KARNAK
KAIR I PIRAMIDY
PETRA - JORDANIA
GÓRA MOJŻESZA I KLASZTOR ŚW.
KATARZYNY
KLASZTOR ŚW. KATARZYNY I DAHAB
PUSTYNIA
SAFARI NA WIELBŁĄDACH
SAFARI NA QUADACH
JEEP SAFARI ABU GALUM
KOLACJA BEDUIŃSKA
JAZDA KONNA
MORZE CZERWONE
PARK RAS MOHAMMED- REJS
REJS W REJON WYSPY TIRAN
RAS MOHAMMED- WYCIECZKA
AUTOBUSOWA
NURKOWANIE DLA AMATORÓW
ŁÓDŹ ZE SZKLANYM DNEM
ŁÓDŹ PODWODNA AQUASCOPE
LOT SPADOCHRONEM

LOKALNIE
CITY TOUR
DELFINARIUM - POKAZ DELFINÓW
PŁYWANIE z DEFINAMI
AQUAPARK

