Oferta Esti Tours Marsa Alam
Esti tours jest biurem podróży w Sharm El Sheikh, Hurghada i Marsa Alam ,które organizuje wycieczki fakultatywne w bardzo dobrej cenie.
Dla nas najważniejszą rzeczą jest zadowolenie klienta i dobra usługa . Oferujemy bardzo szeroki zakres wycieczek mogą Państwo wybrać się
z nami na jedną, dwie wycieczki lub wykupić cały pakiet w okazyjnej cenie oczywiście z dużym rabatem.
Nie muszą Państwo drukować całej naszej strony, wystarczy wydrukować naszą ofertę. Znajdą tam Państwo terminy oraz ceny wycieczek.
Możemy także ustalić z Państwem inne terminy (spoza oferty) niektórych wycieczek.
Wyślij SMS pod nr. w Egipcie: +2 01000 531 801 (aktywny całą dobę) Umówimy się się na spotkanie pod Państwa hotelem , LUB Zadzwoń
pod Egipski numer +2 01000 531 801 Lub wyślij mail z informacją o wybranych wycieczkach info@wycieczkimarsa.pl
Tel :+2 01000 531 801

wycieczki Termin

E-Mail : esti.tours@wp.pl lub info@wycieczkimarsa.pl

Program

Cena

Cena

(2-4)Os.

(4-6)Os.

75EURO

70 EURO

Wycieczki Historyczne
KAIR 1 DZIEN

wycieczka rozpoczyna sie transportem do kairu , snaidanie - suchy prowiat
,muzeum egipskiego (znajduje tam m.in skarb
SOBOTA
tutenchamona),piramidacheopsa,chefrenai mykerinosa oraz sfinks , lunch w
,SRODA,PONIEDZIALEK
cenie wycieczki (napoje platne )po zwiedzaniu wizyta w perfumerii , pozna
powrot do hotelu

LUKSOR

NIEDZIELA
,WTOREK,CZWARTEK

ASUAN

WTOREK

ABU SIMBEL

WTOREK +SRODA

wyjazd okolo 4 rano , sniadanie - suchy prowiat , trasa przejazdu podziwiamy
pustynie , krajobrazynilu I zycie egipskich rolnikow . Luksor swiatynia w
karnaku (aleja sfinksow ,salahypostylowa ) dolina krolow ,(wejscie do 3
grobowocow , swiatynia krolowej hatszepsut , kolosy menona , fabryja
alabastru , lunch w cenie (napoje platne ) , powrot okolo 22:00 , pozna
kolacja w hotelu .uwaga dla chentnych grobowiec tutenamona (200le )
przeprawa przez nil (6$)
calodinowa wycieczka do najdalej na poludnie wysunietego miasta egiptu
asuanu.po drodze odwiedzimy miasto edfu , w ktorym znajduje sie druga
co do wielkosci , zaraz po karanku , swiatynia w egipcie -swiatynia horusa ,
czyli boga poodnosci , nastepnie przejezdamy do asuanu , miasta
polozonego nad najbardziej malowniczym nilu . wizyta przy wielkiej tamie
asuanskiej oraz nad jeziorem nassea - jedenym z najwiekszych sztucznych
zbiornikow wodnych na swiecie zwiedzanie swiatyni izydy na wyspa file

wycieczka dwudniowa , pierwszego dnia zwiedzanie najwiekszej tamy na
nilu w egipcie , nastepnie swiatynia izydy na wyspa file ,obiad , nocleg w
hotelu , drugiego dnia zwiedzane najpiekniejsze=ej swiatyni w egipcie abu
simbel ,obiad ,powrot ok .22:00

70 EURO

65 EURO

95EURO

95 EURO

200 EURO

200 EURO

40 EURO

35EURO

Wycieczki pustynne
SUPER SAFARI

CODZIENNE

wyjazd ok . 13 :00 zwiedzanie wioski bedunskiej , przejazdzka na
wielbladach , kladach (motorach czterokolowych ) , kolacja z egipskimi
potrawami , napoje bez alkoholowe , zachod slonce nad gorami morza
czerwonego, orientalne show (wirujacy derwisz ,folklor arabski . fakir ),
powrot do hotelu ok.21:00

QUAD SAFARI

ALADIN SAFARI

CODZIENNE

wycieczka zaczyna sie ok godz 12:00 przejazd do wioska beduinskiej
motorami czeterokolowymi , w programie :zwiedzanie wioski , zachod
slonce , zalezy zabrac ze soba nakrycie glowy oraz okulary przeciwsloneczne
, powrot ok 17:00

30 EURO

25 EURO

CODZIENNE

wyjezdzamy jeepami z hotelu przez pustynie wyschodnej egiptu ,panorama
goramorza czerwonego ,zwiedzanie kopalniach metali , dojezdzamy do
wioska beduinow gdzie mieszkancy poczestua nas herbate I sniadanie
beduinskie . Ztego miescja quadami wyruszamy w gleb pustynie ,
przyjazdzka na wielbiadach powrot ok .14:00

30 EURO

25 EURO

45 EURO

40 EURO

Wycieczki Morskie
WYSPA HAMATA

SATAYH

DOM ZOWI (PORTO
GHALIEB

snorkowanie ze statku , wycieczka lodzia na malownicze wyspy nazywane
egipskimi malediwami.poeanna zbiorka przyjazd do mariny z ktorej
SOBOTA
,SRODA,PONIEDZIALEK wyplywamy lodzia , trzykrotne snurkowanie na bajecznych rafah koralowych
, nasstatku lunch ,napoje bezalkoholowe oraz sprzat do snurkowanie w
cenie wycieczki , powrot okolo 18:00
PONIEDZIALEK ,
SRODA , PIATEK

Wyjazd z hotelu okolo godziny 6 rano , w programie mamy 2 snurkowania w
dwoch roznych miejscah , pierwsze z delfinami , kolejna z rafami
koralowymi, obiad z napojami bezalkoholowymi oraz sprzat do
snurkowanie w cenie , powrot okolo 18:00

45 EURO

40 EURO

CODZIENNE OPROCZ
NIEDZIELA

snurkowanie ze statku , zbiorka 0 8 ej rano , wyplywamy statkiem z port
ghalib , w programie jest 3 rzy snurkowanie w dwoch rozynch miejscah na
zolwie na najpiekniejszej rafie koralowej , jest mozliwe zobaczenie delfinow I
digongo (krowa morza ) obiad z napojami bezalkoholowymi oraz sprzat do
snurkowanie sa w cenie , powrot do hotelu okolo 17:00

37 EURO

35 EURO

SHARM EL LULI

SRODA , PIATEK

snurkowanie przy kednej z najpiekniejszych plaz regionu marsa alam ,
rajskie wybrzeze,bedace czescia parku narodowego wadi el gemal ,
przyktorym roztacza sie niezwykla rafa koralowa , to miejsce gdzie statki
turystycznie nie przybijaja a ryby ciekawe gosci podplywaja , zeby sie
przywitac ,cicha zatoka sprawia , ze woda jest ciepla a wiatr nie przeszkadza
w ogladaniu podwodnego swiata .pobyt na plazy ok.3 godz .(czas na
snurkowanie i relaks )

40 EURO

35 EURO

