Wyżywienie All Inclusive
(niektóre hotele oferują All 24h)

Wylot z Poznania
(możliwe też inne porty lotnicze)
LOT DO EGIPTU: wymagane testy RT-PCR Covid, do wykonania:
•
•
•

w Polsce: w cenach promocyjnych na 48 h przed wylotem,
w Egipcie na lotnisku po przylocie: wliczone w cenę oferty zależnie od organizatora,
w Egipcie na lotnisku po przylocie: ok. 30-35 USD zależnie od organizatora.

LOT DO POLSKI: nieobowiązkowe testy przed /po przylocie do Polski:
•
•
•
•
•
•

w Hurghadzie w zależności od organizatora wyjazdu ok. 35-42 USD na 48 h przed odlotem,
w Marsa Alam ok. 35-65 USD lub zależnie od organizatora na 48 h przed odlotem,
we Wrocławiu na lotnisku 200 zł – czas oczekiwania na wynik ok. 15 min,
w Katowicach na lotnisku 180 zł – czas oczekiwania na wynik ok. 20 min,
pozostałe lotniska – punkty testowe w trakcie przygotowań
Osoby zaszczepione oraz * „ozdrowieńcy” (osoby, które chorowały na korona wirusa w ostatnich
6 miesiącach przed datą przekroczenia polskiej granicy i mogące ten fakt potwierdzić odpowiednim
dokumentem medycznym) są zwolnione z wykonywania testu lub odbywania kwarantanny

po powrocie do Polski.

Brak obowiązku posiadania WIZY przy wyjazdach do 30 kwietnia 2021 r.

Przykładowe hotele:
Sunny Days El Palacio 4*
Hurghada
pokoje standardowe:
1-8.04 -> 2419 zł / os.
Aquapark w sąsiednim hotelu,
boisko do squasha

Albatros Aqua Blu Resort
4*
Hurghada
pokoje standardowe z
widokiem na ogród:
1-9.04 -> 2720 zł / os.
25.03-9.04 -> 2787 zł / os.
2 tygodnie!; 4 baseny, Aquapark

Pensee Royal Garden 4*
Marsa Alam
pokoje standardowe /
promo:
1-9.04 -> 2741 zł / os.
bogate zaplecze sportowe

Shams Safaga 4*
Safadża (Hurghada)
bungalowy:
1-9.04 -> 2752 zł / os.
25.03-2.04 -> 2121 zł / os.
bogaty program sportowy,
talasoterapia

Albatros Beach Resort 4*
Hurghada
pokoje standardowe z
widokiem na ogród:
1-9.04 -> 2815 zł / os.
25.03-2.04 -> 2082 zł / os.
korty do tenisa, łaźnia turecka,
zjeżdżalnie dla dzieci

