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NOVINKY
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Hurgada      Marsa Alam       Sharm Al Sheikh  
Plavba po Nilu s pobytem u moře

Blue Holiday, DUBEN 2017   

 
Navštivte kolébku jedné z největších a nejstarších civilizací, 

proslulou největším muzeem na světě pod otevřeným nebem - Luxorem,
pyramidami v Gíze, chrámovým komplexem v Karnaku a mnoha dalšími magickými místy.

Navštivte zemi s výbornou kvalitou hotelových komplexů s jejich all inclusive systémy a zejména úchvatným 
Rudým mořem - rájem vyznavačů potápění, šnorchlování a surfování.

Nyní za akční ceny pro členy Helas klubu!
Speciální nabídka na vybrané zájezdy na křídlech druhého největšího leteckého dopravce v Africe Air Cairo 

od Blue Holiday!

http://www.blueholiday.cz
http://www.blueholiday.cz
http://www.blueholiday.cz


Hurgada
Zájezdy: Hurgada na 7 nocí (možno prodloužit)

s pravidelnými sobotními odlety na lince Praha - Hurgada od 6. 5. 2017.

NOVINKY, DUBEN 2017

Výše uvedené ceny zahrnují: Zpáteční letenku v optimální knihovací turistické třídě z Prahy včetně letištní a palivové taxy, 
transfer letiště - hotel - letiště, služby česky hovořícího delegáta, 7 x ubytování (os. ve dvoulůžkovém pokoji) a stravování dle 
tabulky, povinnou galavečeři dne 24. 12. a 31. 12. 2016, servis partnerské CK, povinné pojištění proti úpadku CK, pojištění 
léčebných výloh ČPP pro osoby do 68,99 let (ostatní doplácejí rozdíl).
Výše uvedené ceny nezahrnují: Vízum, cestovní připojištění.
Fakultativní služby: Cestovní pojištění - AIG Bronze 8-17 dní + storno do 15 tis. + 420 Kč (senior) + 210,- Kč (dosp. os.), 
AIG Silver 8-17 dní + storno do 30 tis. + 690,- Kč (senior) + 345,- Kč (dosp. os.).

Three Corners Sunny Beach Resort ****                                            
All inclusive - 11.390,- Kč  

Al Nabila Grand Makadi ****                
All inclusive - 11.990,- Kč  

Amwaj Blue Beach Resort & SPA ****+                         
All inclusive - 12.090,- Kč

Jasmine Palace Resort ****+                 
All inclusive - 12.690,- Kč   

Serenity Makadi Beach *****                  
All inclusive - 14.690,- Kč



Marsa Alam
Zájezdy: Marsa Alam na 7 nocí (možno prodloužit)
s pravidelnými středečními a sobotními odlety odlety na lince Praha - Marsa Alam od 3. 5. 2017.

NOVINKY, DUBEN 2017

Výše uvedené ceny zahrnují: Zpáteční letenku v optimální knihovací turistické třídě z Prahy včetně letištní a palivové taxy, 
transfer letiště - hotel - letiště, služby česky hovořícího delegáta, 7 x ubytování (os. ve dvoulůžkovém pokoji) a stravování dle 
tabulky, povinnou galavečeři dne 24. 12. a 31. 12. 2016, servis partnerské CK, povinné pojištění proti úpadku CK, pojištění 
léčebných výloh ČPP pro osoby do 68,99 let (ostatní doplácejí rozdíl).
Výše uvedené ceny nezahrnují: Vízum, cestovní připojištění.
Fakultativní služby: Cestovní pojištění - AIG Bronze 8-17 dní + storno do 15 tis. + 420 Kč (senior) + 210,- Kč (dosp. os.), 
AIG Silver 8-17 dní + storno do 30 tis. + 690,- Kč (senior) + 345,- Kč (dosp. os.).

Blue Reef Resort ****                                              
All inclusive - 12.190,- Kč  

The Three Corners Happy Life Resort ****               
All inclusive - 12.190,- Kč  

Flamenco Beach Resort El Quseir ****                  
All inclusive - 12.690,- Kč

Fantazia Resort ****                    
All inclusive - 14.780,- Kč   

The Three Corners Fayrouz Plaza *****                   
All inclusive - 16.390,- Kč



Sharm Al Sheikh
Zájezdy: Sharm Al Sheikh na 7 nocí (možno prodloužit)

s pravidelnými pondělními odlety na lince Praha - Sharm Al Sheikh od 26. 6. 2017.

NOVINKY, DUBEN 2017

Aurora Oriental Resort ****                                              
All inclusive - 12.280,- Kč  

Amwaj Oyoun Resort & SPA ****                
All inclusive - 13.190,- Kč  

Radisson Blu Resort Sharm El Sheikh *****                     
All inclusive - 13.660,- Kč

Sea Club Resort ****                    
All inclusive - 13.900,- Kč   

Barcelo Tiran ****+                    
All inclusive - 14.290,- Kč

Výše uvedené ceny zahrnují: Zpáteční letenku v optimální knihovací turistické třídě z Prahy včetně letištní a palivové taxy, 
transfer letiště - hotel - letiště, služby česky hovořícího delegáta, 7 x ubytování (os. ve dvoulůžkovém pokoji) a stravování dle 
tabulky, povinnou galavečeři dne 24. 12. a 31. 12. 2016, servis partnerské CK, povinné pojištění proti úpadku CK, pojištění 
léčebných výloh ČPP pro osoby do 68,99 let (ostatní doplácejí rozdíl).
Výše uvedené ceny nezahrnují: Vízum, cestovní připojištění.
Fakultativní služby: Cestovní pojištění - AIG Bronze 8-17 dní + storno do 15 tis. + 420 Kč (senior) + 210,- Kč (dosp. os.), 
AIG Silver 8-17 dní + storno do 30 tis. + 690,- Kč (senior) + 345,- Kč (dosp. os.).



Plavba po Nilu s pobytem u moře

NOVINKY, DUBEN 2017

Náš tip!

4 noci na lodi s plnou penzí
3 noci ve čtyřhvězdičkovém hotelu u moře s all inclusive

Ubytování v hotelu Sindbad Hotel Aqua and SPA 

Program u moře může být dle žádosti klienta upraven či prodloužen
Minimální počet účastníků je 10 osob 

Změna programu vyhrazena

Cena: 16 990,- Kč



Plavba po Nilu s pobytem u moře
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1. den (sobota) - Luxor 
Odlet z Prahy do Hurghady. 
Odjezd z Hurghady do města
Luxoru, které je označováno 
jako největší muzeum světa pod 
otevřeným nebem. Ubytování. 
Noc na lodi.

2. den (neděle) - Západní břeh 
Odjezd z Hurghady do Luxoru, 
Návštěva západního břehu Nilu. 
Prohlídka Údolí Králů, které 
v dobách starověkého Egypta 
sloužilo jako pohřebiště faraonů 
a mocných šlechticů. Dále pak 
Memnonovy kolosy, obrovské 
sochy, které se tyčí nad okolím, 
jakoby střežily spánek zesnulých 
v thébském pohřebišti. Uvidíte 
také Džeser - Džeseru neboli
 “Nejposvátnější z posvátných”, 
což  je chrám, který nechala za své 
vlády postavit egyptská královna 
Hatšepsut (trůnním jménem 

Maatkare) jako svůj zádušní 
chrám. Noc na lodi. 
 
3. den (pondělí) - Karnak  
Návštěva dalších chrámů v Lu-
xoru včetně Karnaku, největšího 
chrámového komplexu v Egyptě, 
který byl založený Senusretem I.
kolem roku 1950 př. n. l. a po-
stupně stavěný a rozšiřovaný po 
dobu asi 1500 let. Odpoledne 
plavba lodí z Luxoru do Edfu. 
Noc na lodi. 

4. den (úterý) - Edfu 
Návštěva Edfu, kde je i stejno-
jmenný chrám, kde pobývala 
i samotná Kleopatra. Poté plavba 
do města Kom Ombo a návštěva 
dvojitého chrámu. Stejně jako 
chrám Edfu, tak i tento byl vy-
budován za vlády Ptolemaiovců. 
Plavba do brány černé Afriky - 
Asuánu. Noc na lodi.

5. den (středa) 
Volný program na lodi. Možnost 
fakultativního výletu do chrámu 
Abů Simbel.

6. den (čtvrtek) - Asuán 
Po snídani vylodění a návštěva 
Vysoké Asuánské přehrady. 
Energie získaná z přehrady 
pokrývá energetické potřeby 
celého Egypta. Poté prohlídka 
chrámu Philae a nedokončeného 
obelisku. Transfer do hotelu 
v Hurghadě. Noc v hotelu. 

7. den (pátek) 
Volný program u moře s odpo-
činkem. Noční transfer na letiště. 
Ubytování v hotelu.

8.den (sobota) 
Brzký ranní odlet zpět do Prahy. 

Program zájezdu: 

Výše uvedené ceny zahrnují: Veškeré transfery v klimatizovaném autobusu, vstupy do vybraných objektů během programu, česky 
mluvící průvodce během plavby, 4 x ubytování s plnou penzí během poznávací plavby a 3 x ubytování s all inclusive u moře ve 
čtyřhvězdičkovém hotelu, zpáteční letenka z Prahy včetně letištních tax, povinné pojištění CK proti úpadku, pojištění léčebných 
výloh ČPP pro osoby do 68,99 let (ostatní doplácejí rozdíl).

Výše uvedené ceny nezahrnují: Cestovní pojištění, vízum, spropitné.

Náš tip!
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Blue Holiday s.r.o. 
Loretánská 13 
118 00 Praha 1 

HOT LINE:
+ 420 604 137 113
+ 420 734 448 563

E-mail: info@blueholiday.cz 
www.blueholiday.cz

Pro více informací kontaktujte naše specialisty: 
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