Ceļošana iedvesmo!
www.celojumi-uz.lv

Šarmelšeiha- atpūta un piedzīvojumi Ēģiptē
BARCELO TIRAN SHARM 5* Izbaudi vasaru ziemā!
8 dienas 6.-13.02.2022
Cena vienai personai divvietīgā numurā ( All inclusive) ŠOBRĪD AKCIJA!
Uz 3.01.2022 - Superior Room – 611 EUR Sea View – 626 EUR vai Sea Front Room – 647 EUR
Pērkam numurus pēc pieprasījuma, cenas mainās katru dienu!

Jūties kā Eiropā, baudot Barcelo vienīcas standartu,
atpūšoties siltajā ziemā Sinajas pussalas kūrortā
Šarmelšeihā.
▪ no viesnīcas paveras brīnišķīgs skats uz Akabas līci
un Tirānas salu un uz skaisto privāto pludmali.

▪ Peldēšanas sezona ilgst visu gadu.
Šarmelšeihā valda subtropiskais tuksnešu klimats ar
karstām, tveicīgām vasarām un siltām maigām ziemām.
Februāra vidējā gaisa temperatūra + 19.5 0 C, var
svārstīties no +150 naktī līdz +240 dienā. Ūdens
temperatūra ap +210 C.
Nokrišņi vidēji 0 mm februārī
Viesnīca Barcelo Tiran Sharm 5*( ēdināšana - viss
iekļauts), atrodas Sarkanās jūras krastā, pirmajā līnijā, ir
sava smilšu pludmale un savs rifs turpat, kā arī pontons,
lai ieietu dziļāk jūrā pie rifa. Snorkelētāju paradīze!
Viesnīcas teritorijā: 3 peldbaseini , no kuriem viens ziemā tiek apsildīts, lai viesi varētu baudīt peldi pat
vēsākajās dienās. Restorāns, 4 bāri. Dvieļi pie baseina un pludmalē - bezmaksas pakalpojums. Dienas,
vakara un sporta animācijas pieaugušajiem un bērniem. Atpūtas krēsli pie baseina: bez maksas
Numuri:
superior room - dārza skats; duša, balkons vai terase, 47 m2;
sea view room (sānu skats uz jūru; duša, balkons vai terase,
47 m2)
sea front view room (skats tieši uz jūru; duša, balkons vai
terase, 47 m2
telefons, fēns, , Wi-Fi, seifs numurā- bez maksas, satelīta TV
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Ekskursijas, ko varēs izvēlēties par papildus samaksu no Teztour:
▪ Dienas ekskursija “Zudusī zeme”ar peldi no kuģīša,
pastaigu kanjonā, braucienu ar kamieļiem
▪ Uzkāpt Mozus kalnā pirms saullēkta
▪ Doties uz Ras Mohammed rezervātu ar peldi
▪ Iespēja doties iepazīt delfīnus vai krokodīlu šovu
▪ Piedalīties ekskluzīvā pasākumā “Kleopatras
noslēpums” ar vakariņām un šovu
▪
Un tas vēl nebūt nav viss…. Ceļošana taču iedvesmo,
vai ne?
▪

Grupas vadītāja – Inese

▪

Lai pasūtītu numuru, nepieciešamas 2 personas! Ja kāds vēlas braukt viens, bet negrib maksāt par SGL
– dodiet ziņu, meklēsim līdzbraucēju kopā!

Brauciena izmaksās ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Šarmelšeiha – Rīga, ko organizē tūroperators Tez Tour
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu
➢ Dzīvošana 5* hotelī Barcelo Tiran Sharm 5*( ēdināšana - viss iekļauts) divvietīgos numuros.
➢ !!! Cena SGL numuram (1 persona) jāpieprasa individuāli!

Papildus izdevumi:
LR pilsoņiem iebraukšanai Ēģiptes teritorijā ir jānoformē vīzas.
To var izdarīt pēc ielidošanas Ēģiptes lidostā:
▪ Tūrisma vīzas derīguma termiņš (one entry turistic visa): 1 mēnesis. Vīzas marka tiek ielīmēta pasē.
▪ Maksa par vīzu – 25$ (līdz 30.04.2021. g. - bezmaksas); gadījumā ja atpūtas perioda laikā tūrists izbrauc
no valsts (piemēram, ekskursijā uz Izraēlu, Jordāniju), tad vīza jāapmaksā atkārtoti.
▪

Pases derīguma termiņam uz brīdi, kad tūrists izbrauks no Ēģiptes, jābūt vēl vismaz 6 mēnešiem.

Apdrošināšana ārzemju ceļojumam ar Covid risku – piedāvāsim sagatavot grupas polisi.

Pieteikšanās: Inese Jaunzeme mob. 29470749 , Tālis Jaunzemis mob. 29132099 epasts:
info@italisgeotour.com
piesakies šeit: https://goo.gl/forms/cF8fh4CNXYzpkDA13

