VAR 2. PO ČAKRÁCH EGYPTA, PO STOPÁCH
BOHŮ A FARAONŮ SLUNCE s Milošem
Matulou
1. část cesty
20. 9. - 28. 9. 2017
Hurghada – Luxor – plavba lodí po Nilu – Asuán – Káhira – Hurghada
Avšak záleží pouze na Vás, zdali chcete meditovat nebo si uděláte vlastní program během meditací.

Minimální počet 4 nebo 6 osob (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní
kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 30 dnů před plánovaným termínem zahájení
zájezdu a neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)

Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební
producent, ale také reklamní a PR specialista
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1.den (20.9.2017) Odlet z Prahy do Hurghady

all inclusive

Společný odlet z Prahy v 00:50 do Hurghady pravidelnou linkou společnosti Smart Wings, přílet do
Hurghady v 05:05h, přivítání česky mluvícím průvodcem a transfer do 4* hotelu Sea Gull se službami all
inclusive.

2.den (21.9.2017) Hurghada – Luxor

plná penze

Po snídani odjezd klimatizovaným autobusem do Luxoru, nalodění se na luxusní 5* parník, oběd na lodi,
návštěva a prohlídka chrámu v Luxoru a Karnaku, večeře na lodi, nocleh.

3.den (22.9.2017) Západní břeh Nilu – Edfu

plná penze

Po snídani odjezd na prohlídku západního břehu Nilu s návštěvou Údolí králů, chrámu královny Hatšepsut
a Memnonových kolosů. Poté poplujete do Edfu, odpoledne volno, večeře na lodi a nocleh.

4.den (23.9.2017) Edfu – Kom Ombo

plná penze

Návštěva Edfu – prohlídka chrámu zasvěceného bohu Horovi, svatyně chrámu je jednou z nejlépe
dochovaných kultovních staveb faraonského Egypta. Oběd a plavba do Kom Ombo – prohlídka chrámu
v Kom Ombo. Plavba do Asuánu, večeře, nocleh na lodi.
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5.den (24.9.2017) Asuán – Abu Simbel

plná penze

V brzkých ranních hodinách odjezd klimatizovaným autobusem ke skalnímu chrámu Abu Simbel. Tato
unikátní památka stojí na hranici Egypta a Sudánu a byla zachráněna pomocí UNESCO přenesením ze dna
Asuánské přehrady. Návrat a oběd na lodi. Odpoledne prohlídka Elephantine Island, místního trhu a
núbijské vesnice. Večeře a nocleh na lodi.

6.den (25.9.2017) Asuán – Káhira

polopenze

Po snídani návštěva chrámu Kalabsha a chrámu bohyně Isis – Philae. Odpoledne transfer na letiště k
vašemu odletu do Káhiry. Po příletu transfer a ubytování v e 5* hotelu Mercure Cairo Le Sphinx.
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7.den (26.9.2017) Káhira

polopenze

Po snídani prohlídka pyramid v Gíze vč. Sfingy. Po obědě návštěva Egyptského muzea. Návrat do hotelu a
přenocování.

8.den (27.9.2017) Káhira – Hurghada

snídaně v Káhiře
all inclusive v Hurghadě

Po snídani návštěva pyramid Dashur. Odpoledne ttransfer na letiště v Káhiře a odlet do Hurghady. Nocleh
v hotelu Sea Gull se službami all inclusive.

9.den (28.9.2017)
Krátce po půlnoci transfer na letiště v Hurghadě a odlet pravidelní linkou Smart Wings v 05:55h do Prahy,
přílet do Prahy v 10:30h.

Cena za osobu při počtu 4 cestujících osob:

54 300 Kč*

Cena za osobu při počtu 6 cestujících osob:

49 150 Kč*

*Cena je platná při minimálním počtu 4 nebo 6 cestujících osob společně, čerpajících stejné služby a
s odletem / příletem ze stejného místa.
Cena zájezdu zahrnuje:











letenku Praha – Hurghada – Praha vč. všech tax
místní přelet Asuán – Káhira / Káhira - Hurghada
2 noci ubytování v Hurghadě ve 4* hotelu s all inclusive ve dvoulůžkových pokojích
4 noci plavba lodí 5* s plnou penzí ve dvoulůžkových kajutách
2 noci ubytování ve 5* hotelu v Káhiře s polopenzí ve dvoulůžkových pokojích
všechny uvedené transfery klimatizovaným minibusem
průvodce pana Miloše Matulu
doprovod místního česky mluvícího průvodce
návštěvy a vstupy do památkových a dalších objektů podle programu
pojištění CK proti úpadku
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Cena nezahrnuje:










vstupní vízum do Egypta
příplatek za jednolůžkový pokoj
stravování a nápoje nad rámec programu
nápoje
další vstupy, výlety a aktivity neuvedené v programu
vstup do pyramid v Gíze
vstup do kaple Sachmet v Karnaku
spropitné místním průvodcům a řidičům
cestovní pojištění – na požadavek rádi zajistíme

UPOZORNĚNÍ: Veškeré meditace v prostorách historických památek podléhají přísnému
režimu egyptského památkového úřadu. Je pouze na rozhodnutí ostrahy, zda meditace
povolí. Z tohoto důvodu nejsme schopni garantovat na 100% doprovodný meditační
program.
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