Meditační seminář v Egyptě s Milošem Matulou
Termín: 14. 5. – 18. 5. 2021
Počet osob: 8
Počet dní/nocí: 5/4

PROGRAM:
1. den (14. 5. 2021) – odlet z Prahy s leteckou společností Turkish Airlines s přestupem v
Istanbulu, večerní přílet do Káhiry, transfer z letiště na ubytování
Ubytování: Mercure Pyramids 4*
Stravování: večeře
2. den (15. 5. 2021) – snídaně v hotelu, návštěva pyramid v Gíze vč. Sfingy a Velké pyramid
a archeologických lokalit Abu Rawash a Abu Ghurab
Ubytování: Mercure Pyramids 4*
Stravování: snídaně , večeře
3. den (16. 5. 2021) – výlet do archeologických lokalit Dáhšúr a Sakkára
Ubytování: Mercure Pyramids 4*
Stravování: snídaně, večeře
4. den (17. 5. 2021) – návštěva Egyptského muzea v Tahríru a Národního muzea egyptské
civilizace ve Fustatu vč. nejnovějších mumiíních artefaktů
Ubytování: Mercure Pyramids 4*
Stravování: snídaně, večeře
5. den (18. 5. 2021) – po snídani transfer na letiště, odlet zpět do Prahy přes Istanbul
Stravování: snídaně
Vstupné v ceně: jednodenní návštěva Gízy vč. návštěvy Velké pyramidy, Sfingy, hrobka
dělníků, museum Khofu, jednodenní návštěva pyramid v Dahšúru, Imhotep museum,
pohřebiště Nového království, pohřebiště v nové Sakkáře, Mryroka, Serapeum, Džoserova
pyramida, jednodenní návštěva muzeí – Egyptské museum v Tahríru a Národního muzea
egyptské civilizace ve Fustatu.
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CENA NA OSOBU:
Cena při počtu 8 osob:
Cena ve dvoulůžkovém pokoji 38 470 Kč / osoba
Příplatek za jednolůžkový pokoj: +2590 Kč / osoba
+ případné cestovní a COVID pojištění/pojištění storna cesty + PCR testy

Cena zahrnuje:










Mezinárodní letenku Praha – Istanbul – Praha v základní knihovací třídě vč. zavazadel
Ubytování na 5 nocí v Káhiře ve 4* hotelu v blízkosti pyramid (standardní pokoj)
Snídaně, večeře v hotelu
Transfer letiště – hotel – letiště a asistence místního partnera na letišti
Služby místního průvodce
Návštěvy a vstupy do památkových objektů dle programu
Transfery dle programu
Služby průvodce Miloše Matuly
Předojezdové pokyny a servis 24/7 před odjezdem a v průběhu cesty

Cena nezahrnuje:










Stravování mimo program a nápoje
Vstupy neuvedené v programu
Osobní výdaje a spropitné
Fakultativní výlety a aktivity
Příplatek za pokoj vyšší kategorie
Víza – pravděpodobně budou víza v květnu ještě zrušena
Pojištění storna cesty a letenek
Cestovní a COVID pojištění
PCR testy

Cestovní doklady a víza:
Při vstupu do země je nutno předložit ke kontrole cestovní pas s minimální platností 6 měsíců po
plánovaném odjezdu z dané destinace. Rychlopasy tak není možné k Vaší cestě využít.
Víza byla prozatimně zrušena pro podporu cestovního ruchu. V případě obnovení vízové povinnosti lze
víza zajistit po příletu na letišti.
Aktuálně je třeba mít s sebou negativní PCR test před odletem, před odletem zpět do ČR zajít na místní
PCR test (cca 25-35 USD/ osoba), po návratu strávit 5 dní v karanténě, která je ukončena absolvováním
PCR testu s negativním výsledkem.
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