
Nabídka – zájezd do Egypta 
 
Dobrý den vážení a milí kolegové i případní zájemci – pokud máte zájem se podívat na Asuán, 
řešte to obratem a ihned mi odepište. 
 
Milan Bušek,  milan.busek@raz-dva.cz 
 
 
Bude zapotřebí poslat na sebe kontakt email a jméno příjmení, datum narození, adresu trvalého 
pobytu, já to přepošlu cestovce a bude třeba zaplatit cestovce poplatek do xxx 30.4.2018 bude 
prodlouženo jak níže uvedeno. 
Žádám Vás o přeposlání členům, případně jiným zájemcům. Tyto ceny jsou pouze pokud by jelo 
minimálně celkem 20 lidí. Začátkem října je tam stále kolem 25°C a koupat se dá stále. Teploty jsou 
příznivější na cestování než v létě.  
Ubytování je na jihu, kde je potřebný klid a žádné nepokoje ani problémy. Egypt si nemůže dovolit 
přijít o turisty.  
My se tam s rodinou vracíme, protože kdo jednou pozná Rudé moře a jeho život v korálech, Hotely 
v Egyptu tak už jinam nechce.  
Pokusím se přes známého egyptského funkcionáře, abychom se podívali na elektrárnu v Asuánu, ale 
zatím prohlídka elektrárny není jistá, ale domnívám se, že by to snad neměl být takový problém.  
Hlavní bude počet zájemců. Pokud by jste měli zájem se podílet na možnostech výstavby MVE i 
jinde než v ČR, budou o tom zajímavě předané informace a nabídky.  
 
Odlet z Prahy do Marsa Alam na 7 nocí/ 8 dní. 

 7/10- 14/10/2018 

Plánovaný letový orientační řád na výše uvedené termíny:  

Praha Marsa Alam 01:50 – 06:25 

Marsa Alam Praha 17:55 – 22:35  

Tyto časy se mohou kdykoliv změnit.  

Cena dospělá osoba 11.250 Kč/ platí vždy při obsazení pokoje dvěma platícími osobami.  

3. lůžko dítě ve věku do 13,99 let na přistýlce platí pouze letenku 8.990,-Kč  

4. lůžko dítě ve věku do 6,99 let platí cenu pouze za letenku ve výši 8.990,-Kč, pokud je dítě starší od 7 let - 
13,99 let platí cenu 12.210,-Kč . Zde je vyšší cena pro druhé dítě, jelikož dospělá osoba získává slevu od 
hotelu při zakoupení zájezdu do 30.4.2018, na dětské ceny se tato sleva nevztahuje.  

Jednolůžkový pokoj 15.100,-Kč  

 

Dvoulůžkový pokoj / DR/ s all inclusive programem.  

l DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 
minilednička (lahev vody při příjezdu), set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, v hlavní 
budově. 

Cena dospělá osoba 11.850 Kč/ platí vždy při obsazení pokoje dvěma platícími osobami.  

3. lůžko dítě ve věku do 13,99 let na přistýlce platí pouze letenku 8.990,-Kč  



4. lůžko dítě ve věku do 6,99 let platí cenu pouze za letenku ve výši 8.990,-Kč, pokud je dítě starší od 7 let - 
13,99 let platí cenu 12.210,-Kč . Zde je vyšší cena pro druhé dítě, jelikož dospělá osoba získává slevu od 
hotelu při zakoupení zájezdu do 30.4.2018 , na dětské ceny se tato sleva nevztahuje.  

Jednolůžkový pokoj 15.700,-Kč  

Smlouva musí být uzavřena do 30.4.2018.  Do tohoto data by musela být uhrazena záloha ve výši 4.990,-Kč / 
osoba, dítě.  

Odlet z Prahy do Marsa Alam na 14 nocí /15dní.Zde bude cena zájezdu vždy upravena dle dokupové ceny 
letenky na 14 denní pobyt.  

V případě, že bychom měli dostupné letenky z naší kapacity pro Vámi požadovaný počet osob na pobyt 14 
nocí /15 dní , Vám mohu nabídnout tyto níže uvedené ceny. V případě, že nebudeme mít dostupnou 
kapacitu , je cena pobytu vždy na vyžádání, může se zvýšit.  

Termín zájezdu: 7/10- 21/10/2018 – pobyt na 14 nocí /15 dní  

Plánovaný letový orientační řád na výše uvedené termíny:  

Praha Marsa Alam 01:50 – 06:25 

Marsa Alam Praha 17:55 – 22:35  

Tyto časy se mohou kdykoliv změnit, jedná se o charterové lety s leteckou společností Travel servis.  

Cena dospělá osoba 14.360 Kč/ platí vždy při obsazení pokoje dvěma platícími osobami.  

3. lůžko dítě ve věku do 13,99 let na přistýlce platí pouze letenku 8.990,-Kč  

4. lůžko dítě ve věku do 6,99 let platí cenu pouze za letenku ve výši 8.990,-Kč, pokud je dítě starší od 7 let - 
13,99 let platí cenu 15.430,-Kč . Zde je vyšší cena pro druhé dítě, jelikož dospělá osoba získává slevu od 
hotelu při zakoupení zájezdu do 30.4.2018 , na dětské ceny se tato sleva nevztahuje. 

Jednolůžkový pokoj 22.060,-Kč 

Cena tohoto zájezdu se může zvýšit, je závislá na případné dokupové ceně letenky, kterou stanoví letecká 
společnost Travel servis. V případě, že budou volné letenky z naší kapacity, platí výše uvedená cena.  

Dvoulůžkový pokoj / DR/ s all inclusive programem.  

l DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 
minilednička (lahev vody při příjezdu), set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, v hlavní 
budově. 

Cena dospělá osoba 15.560,- Kč/ platí vždy při obsazení pokoje dvěma platícími osobami.  

3. lůžko dítě ve věku do 13,99 let na přistýlce platí pouze letenku 8.990,-Kč  

4. lůžko dítě ve věku do 6,99 let platí cenu pouze za letenku ve výši 8.990,-Kč, pokud je dítě starší od7  let - 
13,99 let platí cenu 15.430,-Kč . Zde je vyšší cena pro druhé dítě, jelikož dospělá osoba získává slevu od 
hotelu při zakoupení zájezdu do 30.4.2018 , na dětské ceny se tato sleva nevztahuje.  

Jednolůžkový pokoj 23.260,-Kč  

Cena tohoto zájezdu se může zvýšit, je závislá na případné dokupové ceně letenky, kterou stanoví letecká 
společnost Travel servis. V případě, že budou volné letenky z naší kapacity, platí výše uvedená cena. 



 

Smlouva by musela být uzavřena do 30.4.2018 . Do tohoto data by musela být uhrazena záloha ve výši 
4.990,-Kč / osoba, dítě. 

Uvedené ceny zahrnují: leteckou dopravu vč. povinných poplatků, ubytování, uvedené stravování, transfery 
v destinaci, služby českého delegáta. 

Uvedená cena nezahrnuje: cestovní pojištění Plus – 690,-/osoba, 345,-/dítě (léčebné výlohy, asistenční 
služby, úraz, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu, nevyužitá dovolená). Vízum platí se po příletu 
do destinace 27 USD/osoba. Platnost pasu musí být 6 měsíců po návratu.  

Výlet do Asuánu - je možné Vám tento výlet nabídnout i na dva dny , tento výlet se platí až na místě v 
Eurech , nelze ho zaplatit dopředu u nás v CK .  

Dvoulůžkový pokoj - cena 297,- EUR / osoba , což je cca 7.425,-Kč.  

Jednolůžkový pokoj - cena 319,- EUR / osoba, což je cca 7.975,-Kč.  

Cena výletu zahrnuje: 1 noc ve 4 hvězdičkovém hotelu s plnou penzí , vstupy na Asuánskou přehradu, chrám 
v Fílé, projížďku na Nilu, transfery, vstupy, služby česky hovořícího průvodce.  

Cena nezahrnuje: v nápoje 

Výše uvedené ceny jsou platné při zakoupení zájezdu do 30/4/2018 . 

Bohužel stav velbloudů a koní nemůžeme garantovat, klienti si tuto službu kupují na místě individuálně, 
nejedná se o službu, kterou zajišťuje hotel, ale pouze místní obsluha.  

 

 


