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 cestovanie   Egypt

Tri šTvrTiny z Európy. Príjmy 
z turizmu tvoria v Egypte 11,3-per-
centný podiel na HDP a každý sied-
my človek je zamestnaný v tomto 
sektore. Najväčším zdrojovým tr-
hom je Rusko, vlani sem prišlo 2,8 
milióna Rusov. Na druhom mieste 
sú Briti (1,5 mil.), na treťom Nem-
ci (1,3 mil.), na štvrtom a piatom 
Francúzi a Taliani s miliónom náv-
števníkov. Tri štvrtiny z 15 milió-
nov hostí, ktorí prišli minulý rok do 
krajiny, boli z Európy. Na marketing 
krajiny plánuje ministerstvo turiz-
mu uvoľniť tento rok 60 mil. USD.

Slováci v EgypTE. Egypt bol 
v roku 2010 najnavštevovanej-
šou leteckou destináciou sloven-
ských dovolenkárov. Dovolenku 
tu strávilo 81 500 Slovákov, čo je 
10,8-percentný prírastok opro-
ti roku 2009. Rekordným však 
bol rok 2008, keď ich prišlo ešte 
o osem percent viac. Momentálne 
funguje z Bratislavy týždenne jed-
na charterová linka do letoviska 
Hurghada, od Veľkej noci pribud-
nú ďalšie. Slováci ako jediní, na 
rozdiel od iných národov, chodia 
najviac do Egypta v lete.

ruSi EšTE nEprišli. Ruské ve-
denie v čase našej návštevy eš-
te stále nezrušilo embargo na le-
ty do Egypta. Neoficiálne sa hovorí 
o hospodárskom spore medzi obi-
dvomi krajinami. Straty to prináša 
aj ruským cestovným kanceláriám, 
50 najväčších vyčíslilo tieto straty 
zatiaľ na 150 miliónov dolárov.

STavia Sa a STavia. Momentál-
ne je v celom Egypte v dispozícii 
v hoteloch 200-tisíc izieb, ďalších 
200-tisíc sa však stavia. Otázka 
je, ako to bude s tempom výstav-
by. Len v najväčšom letovisku, 
v Hurghade je 60-tisíc izieb, od 
minulého roku ich pribudlo 8-ti-
síc. Napríklad pred 8 rokmi bol 
medzi hotelom Hilton a Hurgha-
dou 10 km úsek púšte. Dnes je 
toto územie takmer celé zastava-
né. (jh)

Aktuality 
z Egypta

Egypt v roku jeden
Krajina faraónov sa snaží opäť prilákať turistov

Jarmila HorvátHová

E
gypt  –  tam,  kde  sa 
všetko  začína.  Ten-
to  slogan  používa  už 
dva roky egyptské mi-
nisterstvo  turizmu  vo 

svojich  kampaniach  na  priláka-
nie  turistov. V súčasnosti nado-
budol trochu iný podtón – aj tu-
rizmus v Egypte začína tento rok 
odznova.  Roky  sa  niesol  na  vl-
ne úspechu, návštevníci chodili, 
hotely sa zapĺňali, takže si mohli 
každoročne  dovoliť  aj  mierne 
zvyšovanie cien. Minulý rok nav-
štívilo krajinu 15 miliónov turistov 
a príjmy z turizmu predstavovali 
15 miliárd dolárov. Dôvody obľú-
benosti krajiny faraónov sú zrej-
mé. Egypt je najbližšou celoroč-
nou destináciou, má 2 500 kilo-
metrov pobrežia a more s úžas-
ným  podmorským  svetom.  Ten 
je  dostupný  nielen  potápačom, 
ale  aj  tým,  ktorí  si  dajú  šnor-
chel  prvýkrát,  keďže  koraly  sa 
začínajú  už  niekoľko metrov  od 
brehu.  K  tomu  prirátajme  naj-

významnejšie  svetové  pamiatky 
a hotely, ktoré poskytujú služby 
all inclusive za ešte stále prijateľ-
né ceny aj napriek  ich zvyšova-
niu v posledných rokoch. Egypt 
bol  jednoducho  turistický  ever-
green.

Od začiatku
Lenže  potom  prišiel  25.  janu-
ár  2011  –  a  egyptský  turizmus 
musel  začať  prakticky  od  nuly. 
Po  mesiaci  trvajúcich  nepoko-
joch  (Egypťania  hovoria  o  revo-
lúcii  a  zmene  režimu,  ktoré  pri-
rovnávajú k udalostiam v Európe 
v  roku 1989) cestovné kancelá-
rie do Egypta prestali lietať. Ho-
tely, pamiatky a pláže osireli. Je-
diný, kto neprestal lietať do kra-
jiny  ani  počas  krízy,  boli  brit-
ské  cestovné  kancelárie,  za  čo 
sú Egypťania Britom aj patrične 
vďační. Hoci prerušenie charte-
rových  letov  netrvalo  dlho,  pre 
turizmus  malo  nedozerné  ná-
sledky.  Ešte  v  polovici  marca 
boli  letoviská  prázdne.  Medzi-
časom sa situácia výrazne zlep-
šila,  obsadenosť  hotelov  išla 

z nuly na 30 – 40 percent. Len-
že minulý  rok  bola  o  tomto  ča-
se  80-  až  90-percentná. Okolo 
Veľkej  noci  sa  predpokladá,  že 
by  mali  byť  hotely  zaplnené  už 
na  60  percent,  ale  niekoľkotýž-
dňový výpadok turistov spôsobil 
Egypťanom 2,5-miliardovú dieru 
(v USD) v príjmoch z turizmu.

akO tO vyzerá
Momentálne  to  vyzerá  v  egypt-
ských  turistických  strediskách 
ako  v  Stredomorí  na  začiatku 
sezóny. Ľudí nie  je  veľa, ale ani 
málo. Osadenstvo hotelov  a  le-
tovísk,  ktoré  sme  navštívili,  je 
pestré,  tvoria  ho  seniori,  mlá-
dež,  rovnako  ako  rodiny  s  deť-
mi. Momentálne  je  Egypt  ideál-
nou  destináciou  pre  tých,  ktorí 
chcú už v apríli teplo, ale nie prí-
liš veľké, a hlavne pokoj. Pri ba-
zénoch či na pláži si netreba ob-
sadzovať  ležadlo so slnečníkom 
zavčas rána, pri raňajkách či ve-
čeri  stáť  pri  bufetových  stoloch 
v  rade  alebo  hľadať  voľný  stôl. 
Ani tlačenica pri pamiatkach ne-
hrozí.  Mne  sa  napríklad  zdalo, 

že v karnackom chráme je dosť 
ľudí.  Naša  sprievodkyňa  Linda 
však  zhodnotila,  že  bežne  tam 
býva  tlačenica  ako  v  newyor-
skom  metre,  že  tak  málo  ľudí 
a veľa priestoru  tam ešte neza-
žila.
Aby  znovu  prilákali  ľudí,  muse-
li  ísť  egyptskí hotelieri  s cenami 
dole, tie znížili približne o 30 per-
cent.  Takže  tak  lacno  ako mo-
mentálne sa do krajiny faraónov 
už  dlhé  roky  necestovalo.  Ako 
dlho  zníženie  cien  potrvá,  závi-
sí od toho, ako rýchlo bude pri-
búdať  turistov –  tých, ktorí uve-
rili, že  im v krajine naozaj nijaké 
nepríjemnosti nehrozia.

Nie je tO NebezpečNé?
Ty ideš do Egypta? Nie je to ne-
bezpečné?  Prípadne:  Ako  to 
tam vyzerá, hliadkujú tam všade 
vojaci? Tieto otázky sú ešte stá-
le v súvislosti s krajinou faraónov 
úplne  bežné.  Otázky  bezpeč-
nosti  boli  na  dennom  poriadku 
aj pri rozhovoroch s ľuďmi z mi-
nisterstva  turizmu  či  miestnych 
turistických agentúr. Áno, Egypt 

je bezpečný, „revolution is over“ 
teda  revolúcia  sa  skončila,  po-
čuli sme niekoľkokrát. 
Aké sú však pocity bežného tu-
ristu?  V  letoviskách  a  pri  pa-
miatkach  to  vyzerá  ako  vždy, 
nijakú  zmenu  človek  nezazna-
mená. Akurát,  že  je  tam o nie-
čo menej ľudí. Ak by sem prišiel 
niekto,  kto  nevie,  že  v  Egypte 
nejaká revolúcia bola,  tak by to 
nemal ako zistiť. Vlastne ani by 
nemal  čo  zistiť,  demonštrácie 
boli  vo  veľkých  mestách,  v  tu-
ristických  strediskách  bol  po-
koj. Linda, ktorá žije v Hurghade 
desať  rokov,  hovorí,  že  jediné, 
čo  sa  v  meste  dialo,  bola  jed-
nodňová  panika,  že  bude  viaz-
nuť zásobovanie z Káhiry. Ľudia 
si  začali  robiť  zásoby  potravín 
a  jeden deň bolo menej  benzí-
nu, takže sa tvorili rady pri pum-
pách.  „Náš  sused  si  kúpil  250 
vajíčok, aby ich potom vyhodil,“ 
smeje sa.

bez iNfOrmácií
Egyptský  turizmus  doplatil  na 
to, čo  je  v dnešnom svete bež-
né – pre médiá je zaujímavé len 
to, kde sa niečo deje a negatív-
ne  správy  majú  prednosť  pred 
pozitívnymi.  Udalosti  v  Egypte 
vystriedali  v  svetových  televízi-
ách  a  novinách  nepokoje  v  Lí-
byi a cunami v Japonsku. To, že 
pri Níle sa situácia medzičasom 
znormalizovala, už nebolo zaují-
mavé a nikde sa o tom nehovo-
rilo  a  ani  nehovorí.  Takže  otáz-
ky  –  je  to  tam bezpečné,  resp. 
tam nepôjdem, lebo to tam mô-

že byť nebezpečné, sú odrazom 
informácií,  ktoré má  bežný  člo-
vek o dianí v krajine.
Okrem  Britov,  ktorí  do  Egyp-
ta  neprestali  lietať,  ako prví  na-
brali odvahu vrátiť sa sem Fran-
cúzi, Taliani  a  ľudia  z krajín Be-
neluxu.  Francúzština,  talianči-
na,  valónčina či  flámčina boli  aj 
teraz jazykmi, s ktorými sme sa 
v  hoteloch  stretávali  najčastej-
šie. Plus ukrajinčina. V Karnaku 
sme  však  stretli  aj  poľskú  sku-
pinu  na ostrove Giftun,  ktorý  je 
obľúbeným miestom výletov Če-
chov  a  aj  veľa  Nemcov.  Jediné 
miesto,  kam ešte  stále niektoré 
cestovky  výlety  z  letovísk  nero-
bia, je Káhira.

vízia v púšti
Francúzština a taliančina sa naj-
častejšie  ozývali  aj  v  jednom 
z  najnovších  a  najluxusnejších 
egyptských  letovísk  Port  Gha-
lib,  ktoré sa nachádza v oblasti 
Marsa Alam. Port Ghalib  je prí-
kladom toho, čo môže vzniknúť, 
keď má  niekto  víziu,  ale  aj  do-
statok peňazí na  to, aby  ju  rea-
lizoval.
Pred piatimi rokmi bolo na tom-
to mieste  len more  a  púšť.  Ku-
vajťan Mohamed Abdul Mohsin 
Al-Kharafi  sa  však  rozhodol,  že 
práve tu postaví  letovisko. Najal 
si  najlepších  arabských  a  eu-
rópskych  architektov  a  dnes 
je  tu  na  dvoch  kilometroch  pô-
vabné  mestečko  so  štyrmi  3- 
až  5-hviezdičkovými  hotelmi 
a  1  150  izbami,  prístavom,  kde 
môže kotviť až 1 000 jácht, kon-

gresovým  centrom,  pobrežnou 
promenádou  s  desiatkami  ob-
chodíkov,  reštaurácií  a  kaviar-
ní.  Aby  ste  nezabudli,  že  ste 
v Oriente,  je  tu aj  tradičné trho-
visko.  Všetko  postavené  a  za-
riadené  z  ušľachtilých  materiá-
lov,  napríklad  v  päťhviezdičko-
vom hoteli sú v kúpeľniach mis-
ky na mydlo a vešiaky na uterá-
čiky  z  ónyxu.  Nádych  noblesy 
–  to  asi  najlepšie  vystihuje Port 
Ghalib.
Celý  tento  „špás“  stál  1,2  mi-
liardy dolárov, a  to  je  len začia-
tok.  Investor  má  kúpených  eš-
te 14 kilometrov pobrežia, majú 
tu  byť  ďalšie mestečká,  14  ho-
telov,  umelé  jazerá,  golfové  ih-
risko. Aby dovolenkári nemuseli 
cestovať ďaleko do hotelov, po-
stavil tu aj medzinárodné letisko, 
kde  pristávajú  lietadlá  pre  celú 
oblasť Marsa Alam.
Aj  mestečko,  ktoré  minulý  rok 
navštívila napríklad známa spe-
váčka Beyoncé, sa po zastave-
ní  letov  vyprázdnilo.  Začiatkom 
apríla  bolo  z  1  150  izieb  obsa-
dených 300, o ďalšie dva týždne 
ich už malo byť 700. Všetci do-
volenkári, ktorí sem prišli začiat-
kom  apríla,  si  mohli  užívať  päť-
hviezdičkový  luxus,  aj  keď  ma-
li objednané ubytovanie v hote-
loch s menej hviezdičkami. Všet-
ky zariadenia majú totiž jedného 
operátora, ktorý sa spolu s ma-
jiteľom rozhodol, že pri menšom 
počte ľudí budú všetci ubytovaní 
v najlepšom hoteli. Ostatné ho-
tely boli  ešte  zatvorené, otvárať 
ich mali pred Veľkou nocou.
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