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EXCURSII Sham El sheikh 

 

 

 

 

№ Numele turului 
Preț (Euro) Scurtă descriere a excursiei 

Adult Copil  

CUNOAȘTE ISTORIA EGIPTULUI 
 

1 Cairo 

  

 

80 

 

60 

Pana la 12 
ani  

 

     30 

Pana la 3 
ani 

 

Majestuoasa capitală a Egiptului, Cairo, este numită pe bună dreptate „orașul celor o mie de 

minarete”, unde poți simți toată savoarea orientală și te poți bucura de frumusețea lumii. Cine nu 

visează să vadă cu ochii lui piramidele egiptene, printre care una aparține „Cele șapte minuni ale 

lumii”? 

➢ Program de excursie: Transfer confortabil de-a lungul întregului traseu de călătorie (plecare 

noaptea aproximativ 2 ore) 

➢ Tur ghidat 

➢  Pranz - bufet (bauturi - contra cost) 

➢ Vizită la Muzeul Național Egiptean 

➢  Opțional, pentru o plată suplimentară, traversarea râului Nil de la malul de est la vest cu o 

barcă cu motor 

➢  vizitarea Complexului Piramidelor din Giza: Piramidele faraonilor Keops, Khafren și 

Mikerin 

➢  vizitarea Marelui Sfinx 

➢  vizitarea Templului Marelui Sfinx 

➢  Vizită la magazinul de suveniruri 

➢  Întoarcere la Sharm El Sheikh 
 

2 Cairo cu avionul 
 

240 

 

215 

Pana la 12 
ani 

 

Majestuoasa capitală a Egiptului, Cairo, este numită pe bună dreptate „orașul celor o mie de 

minarete”, unde poți simți toată savoarea orientală și te poți bucura de frumusețea lumii. Cine nu 

visează să vadă cu ochii lui piramidele egiptene, printre care una aparține „Cele șapte minuni ale 

lumii”? 

➢ Program de excursie: Transfer de la hotel la Aeroportul Internațional Sharm El Sheikh 
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199 

Pana la 3 
ani 

➢ Tur ghidat 

➢ Pranz - bufet (bauturi - contra cost) 

➢ Sosire pe Aeroportul Internațional Cairo 

➢  Vizită la Muzeul Național Egiptean 

➢  La cerere, pentru o plată suplimentară, traversarea râului Nil de pe malul de est spre vest cu 

o barcă cu motor 

➢  vizitarea Complexului Piramidelor din Giza: Piramidele faraonilor Keops, Khafren și 

Mikerin 

➢  vizitarea Marelui Sfinx 

➢  vizitarea Templului Marelui Sfinx 

➢  Vizită la magazinul de cadouri 

➢ Transfer înapoi la Aeroportul Internațional Cairo 

➢  Transfer de la Aeroportul International Sharm El Sheikh la hotel 
3 

Cairo + Alexandria 

(2 zile)

 

195 165 

Pana la 12 
ani 

 

149 

Pana la 3 
ani 

Program de excursie: 

➢ Transfer confortabil de-a lungul întregului traseu de călătorie 

➢ Tur ghidat 

➢ Pranz - bufet (bauturi - contra cost) 

➢ Vizită la Muzeul Național Egiptean 

➢ Vizitarea sălilor muzeului, unde sunt prezentate faraonul Tutankhamon și celebra sa mască 

de aur 

➢ La cerere, contra cost, traversarea râului Nil de pe malul de est spre vest cu o barcă cu 

motor. 

➢ vizitarea Complexului Piramide din Giza: Piramidele faraonilor Keops, Khafre și Mikerin 

 vizitarea Marelui Sfinx și a Templului Marelui Sfinx 

➢ Vizită la magazinul de cadouri 

➢ Opțional, pentru o plată suplimentară, o excursie de seară cu barca de-a lungul Nilului cu 

cină și divertisment 

➢  Cazare la hotel Cairo 

➢  Dimineata plecare spre Alexandria cu vizita la Cetatea Keith Bay, la moscheea Abu al-Abbas 

si la legendara biblioteca antica, o plaja cu inot in Marea Mediterana. 

➢ După prânz, întoarcere la Sharm El Sheikh 
4 

Muntele Moise și 

Templul Sfintei 

Ecaterina 

38 28 ➢  Urcarea pe Muntele Moise, întâlnirea zorilor acolo, iar pe drumul de întoarcere vizitarea 

Mănăstirii Sf. Ecaterina, vizitarea rămășițelor Capelei Sfânta Treime și Templul Proorocului 

Ilie. 

➢  Întoarcere la hotel 

➢ Transfer cu autobuzul confortabil, plecare de la hotel la aproximativ ora 22.00. 
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EXCURSII PE MARE 

 

 

5 

Insula Tiran cu 

vaporul

 

 

 

45 

 

 

30 

Excursie de o zi întreagă de la 9:00 la 17:00 Flora și fauna subacvatică a insulei Tiran este foarte 

bogată. Lângă Insula Tiran puteți vedea uimitoarea lume subacvatică, care captivează prin 

frumusețea ei și atrage snorkelari și scafandri din toată lumea. Nu departe de insulă se află epavele 

navelor scufundate - „Lara” și „Luila”. 

➢ Transfer în ambele sensuri 

➢ Excursie cu barca 

➢ 2-3 opriri pentru snorkeling (diving optional contra cost suplimentar + 9 $) 

➢ Prânz tip bufet, inclusiv băuturi răcoritoare 

Se plătește suplimentar pentru închirierea echipamentului pentru snorkeling și, dacă se dorește, 

filmări foto și video. 

8 Rezervatia 

Ras Mohammed 

pe navă

 

37 25 De la mare, veți vedea coasta rezervației Ras Mohammed și bogata lume subacvatică de pe recife și 

veți vizita și Insula Albă, care intră periodic sub apă, unde se pot face fotografii minunate. 

➢ Transfer în ambele sensuri 

➢ Excursie cu barca 

➢ Două opriri pentru înot în Parcul Național Ras Mohamed (scufundări opționale pentru o taxă 

suplimentară + 9 USD) 

➢ oprire pe Insula Albă 

➢ Prânz tip bufet, inclusiv băuturi răcoritoare 

Se plătește suplimentar pentru închirierea echipamentului pentru snorkeling și, dacă se dorește, 

filmări foto și video. 

9 Sea scope(3 ore)

 

37 25 Barca Bathyscaphe se afundă la o adâncime de aproximativ 5 m , astfel te poti bucura de spectacolul 

magnific al lumii subacvatice a celei mai frumoase mări de pe planetă. 

➢ Transfer în ambele sensuri 

➢ Excursie grozavă cu barca 

Fără prânz și băuturi, ia-ți băuturile cu tine. 

Este confortabil și sigur să fii la bordul submarinului, este dotat cu aer condiționat 
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10 Parasailing

 

38 

 

Sgl. 

50 

 

DBL. 

Realizează-ți visul de a zbura! Simțiți adrenalină pură peste valurile Mării Roșii. Bucurați-vă de un 

sentiment de libertate și de o vedere panoramică de sus. Timp de zbor 7-10 minute 

 EXCURSII DE RELAXARE ȘI DIVERTISMENT 

 Delfinariul

 

25 18 Spectacolul cu participarea celor mai buni artiști delfini nu va lăsa pe nimeni indiferent. Vei fi uimit 

de agilitatea, inteligența și priceperea acestor animale marine frumoase și inteligente. Spectacolul 

durează aproximativ 50 de minute. 

➢ Transfer de la hotel și retur cu autocarul cu aer condiționat 

➢ Bilet de intrare la Delfinariu 

➢  Posibilitatea de a vă scufunda în piscină și de a înota cu delfinii (contra cost 15 min. -69 $ și 

30 min. - 86 $) 

5 

Discovery 4 în 1

 

18 10 ➢  Tur la Dahab cu vizita la canion 

➢ Înot cu vesta și mască în Rezervația Naturală Trei Bazine 

➢ plimbare cu cămila 

➢  Pranz (bauturi contra cost) 

➢  Cumpărături 

➢ Închiriere echipament de snorkeling (măști, aripioare, vestă de salvare, papuci de corali) 

pentru o plată suplimentară - 2 USD per articol. 

6 

Discovery 5 în 1

 

28 20 ➢  Tur la Dahab cu vizita la canion 

➢  Înot cu vesta și mască în Rezervația Naturală Trei Bazine 

➢  plimbare cu cămila 

➢  Pranz (bauturi contra cost) 

➢  Cumpărături 

➢  Raliu de motociclete 

➢ Închiriere echipament de snorkeling (măști, aripioare, vestă de salvare, papuci de corali) 

pentru o plată suplimentară - 2 USD per articol. 
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 sauna turceasca

 

45  Relaxeaza-te in sauna cu baie de aburi, relaxeaza-te in jacuzzi si incearca masajul cu spuma exfolianta 

+ masajul intregului corp. Transfer dus-întors și băutură caldă 

1,5 ore 

 Parc acvatic

 

45 30 Parcul acvatic este situat în hotelul Albatros Aqua Resort cu același nume și include peste 32 de 

tobogane cu apă, 2 restaurante, 6 baruri și 9 piscine în aer liber. 

➢  Transfer în ambele sensuri  

➢ Bilet intrare 

➢  Prânz și băuturi contra cost la restaurant (+ 12 USD adult și + 5 USD copil) 

➢ Nu puteți intra în parcul acvatic cu mâncarea și băutura 

DEŞERT 

 

 

 

 

20 
 

MOTO Safari 2H  

 
25  
 

SGL. 

 
30  
 

DBL. 

➢  În zori sau în amurg - alegerea ta. 

➢  Se asigură un transfer de la hotel la deșert și retur, Mersul pe motociclete 

➢ Optional plimbare cu camila contra cost suplimentar - 4 $ 

21  

 

Boogie car riding 

2H  

 

 

 

 

35 

 

 single 

 

 

 

 

48 

 

double 

➢  

➢  

➢  

➢  

➢ Se asigură un transfer de la hotel la deșert și retur,  

➢ Călărie bug-uri 

➢  Optional plimbare cu camila contra cost suplimentar - 4 $ 
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