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SLOVENKA NA CESTÁCH TURISTOV V KRAJINE PYRAMÍD ČAKÁ POKOJ A IDEÁLNA LETNÁ DOVOLENKA

Správy,čo k nám začiatkom
roka prichádzali z Egypta,
opisovali egyptskú Jazmí-

novú revolúciu, ktorej cieľom bolo
zvrhnúť tridsať rokov vládnuceho
prezidenta Husního Mubaraka a pri-
niesť do krajiny zmenu. To sa nako-
niec po trojtýždňových protivlád-
nych demonštráciách, ktoré sa
prehnali krajinou,aj podarilo.Foto-
grafie z nádherne vybudovaných
hotelových megakomplexov na-
hradili zábery rozvášnených Egypťa-
nov so šatkami na tvárach, písalo sa
o stovkách obetí, z Egypta utekali tu-
risti, ani naše ministerstvo zahranič-
ných vecí neodporúčalo cestovať do
tejto dovolenkovo atraktívnej krajiny.
Obľúbené pobyty pri Červenom mori
sa po týchto nepokojoch vytrácali
z dovolenkovej mapy sveta.Turisti pre
pretrvávajúci strach radšej do krajiny
necestovali a mnohých domácich ob-
chodníkov ich neprítomnosť položila
na kolená. Keď som sa pri svojej ne-
dávnej návšteve Egypta pýtala domá-
cich na súčasnú situáciu, tak trochu sa
hnevali na médiá, sú presvedčení, že
akosi pozabudli informovať o súčas-
nom obraze ich krajiny.

PRIŠLI O MILIARDY
Krajina faraónov žije z turizmu. Vyše
jedenásť percent hrubého domáceho
produktu tvorí cestovný ruch a za-
mestnáva až dva a pol milióna ľudí.
Každý siedmy občan Egypta pracuje
v cestovnom ruchu alebo v službách
s ním súvisiacich. Zmrazenie turizmu
by teda pre krajinu znamenalo ka-
tastrofu, čo priznáva aj námestník
ministra turistického ruchu Samy
Mahmoud, s ktorým sme sa v Egypte
stretli.„Za posledné dva mesiace neprí-
tomnosti turistov sme stratili 2,1 mi-
liardy amerických dolárov.“ Kým v mi-
nulom roku navštívilo Egypt 14,7 mi-
lióna turistov, tento rok napríklad
v najnavštevovanejšom letovisku Hur-
ghada očakávajú len polovičnú ná-
vštevnosť. Egypťania však veria, že sa

im opäť podarí naštar-
tovať turizmus, pozdvihne sa
zamestnanosť aj príjmy domácim,
ale i zahraničným spoločnostiam,
ktoré investovali do luxusných
a komfortných hotelo-
vých komplexov miliar-
dy. „Očakávania ľudí
zo zmien systému sú
veľké, ale krajina po-
trebuje čas,“ hodno-
tí politickú situáciu
námestník a dodáva,
že niektorí si mysleli,
že sa zmeny udejú rý-
chlejšie, a preto sú teraz
sklamaní.Reakcie väčšiny obyva-
teľstva sú však podľa neho pozitívne.

OPÄŤ NÁJDENÝ RAJ
Dovolenkárov však viac ako zisky spo-
ločností zaujíma, či je v krajine pokoj.
„Sme bezpečná krajina, turisti sa ne-
musia ničoho obávať,“ ubezpečuje ná-
mestník egyptského ministra. Jeho slo-
vá dokazujú najmä turisti z Veľkej Bri-
tánie, ktorí neprestali do krajiny
cestovať ani v čase nepokojov. Nemci,
Taliani a Francúzi pokračovali v char-
trových letoch po krátkej trojtýždňo-
vej prestávke. Ladislav Zapletal z Mo-
ravy, ktorého sme stretli na nádher-
nom ostrove Mahmya, ktorý patrí do
chráneného súostrovia dvadsiatich
dvoch ostrovov v Červenom mori,
nám priblížil situáciu počas revolúcie
aj po nej v jednom z najnavštevova-
nejších letovísk v Egypte. „Už niekoľko
rokov žijem v Hurghade a dnes po revo-

lúcii v letovisku nie
je ani stopa. Aj v Česku vypukla panika,
turisti odtiaľto odchádzali,demonštran-

ti však prepadli len jednu le-
káreň, vyrabovali dom,

ale polícia ich ihneď
spacifikovala,“ hovo-
rí pán Ladislav
a potvrdzuje, že
v hotelových kom-
plexoch bol pokoj

a v súčasnosti pod-
ľa jeho skúseností sa

nikto nemusí obávať
nedostatočnej bezpečnos-

ti. Aj ostatní turisti, ktorých
sme stretli v Hurghade či v najmlad-
šom, zato však nepochybne nádher-
nom letovisku Marsa Alam, ktoré je
známe prekrásnymi plážami a rajom
pre potápačov, sa zhodovali, že situá-
cia je pokojná a revolúcia z ulíc sa pre-
niesla na pôdu politických rokovaní,
ktoré sú na míle vzdialené od letovísk.
„Neobávali sme sa prísť do Egypta
a dobre sme urobili. Je tu oveľa menej ľu-
dí a môžeme si vychutnávať pokoj na
plážach aj v hoteli. Práve teraz je tu do-
konalý raj,“ hodnotí francúzska rodin-
ka, ktorú sme stretli v letovisku Marsa
Alam. To sa za pár rokov zmenilo
z malej rybárskej osady na dovolen-
kový raj so športoviskami, zábavnými
a potápačskými centrami, dokonca
s vlastným medzinárodným letiskom,
čo je komfortnejšie, ako keby mali tu-
risti cestovať z letiska v Hurghade
vzdialenej dvestoosemdesiat kilome-

M

„Sme radi, že k nám prišla
zmena. A turisti? Tí sa k nám
určite vrátia,“ zhodne tvrdia
egyptskí obchodníci, ktorých
stretávam postávajúcich pred
ich obchodíkmi v uliciach
dovolenkových rezortov, ktoré
pred arabskou revolúciou boli
preplnené turistami. Po vlne
islamskej renesancie je
v krajine pyramíd opäť pokoj,
ktorý čaká na turistov.

Turisti sa k nám

VRÁTIA



Všetky uvedené ceny sú bez povinných doplatkov.

LAST MINUTE EGYPT 
Vás zbalí

HURGHADA
Serenity Makadi Heights 5*
8 dní, all inclusive
2 deti do 14 r. zdarma
 

HURGHADA
Royal Azur 5*
8 dní, all inclusive
2 deti do 15 r. 
zdarma

TABA
Intercontinental 5* de luxe
8 dní, all inclusive
2 deti do 12 r. zdarma
 

MARSA ALAM
Pensee Azur 4*
8 dní, all inclusive
2 deti do 12 r. zdarma

cena už od

269 EUR
cena už od

329 EUR

cena už od

299 EUR
cena už od

299 EUR

www.satur.sk     call centrum 0850 333 333

turistov po-
menej, aj
d o m á c i
zmiernili
svoju ty-
p i c k ú
a r a b s k ú
taktiku pre-
daja a sú mier-
nejší. Vraj nás ne-
chcú hneď odplašiť, aj keď svoj ob-
chodný temperament určite nezaprú.
Najväčšiu náboženskú stavbu sveta,
ktorú stavalo až šesťdesiat panovní-
kov takmer dvetisíc rokov, si tak
v tomto období môžete dokonale vy-
chutnať bez toho, aby ste sa prediera-
li davmi turistov a odháňali predaja-
chtivých obchodníkov.Kúsok ďalej od
Luxoru,najstaršieho starovekého kul-
túrneho centra Egypta, sú zatiaľ na
brehu Nílu odstavené obrovské výlet-
né lode, ktorými sa môžete vydať na
plavbu za historickými pamiatkami
Egypta.Tie tiež čakajú na turistov,aby
im mohli ponúknuť nevšedný zážitok
plavby po druhej najdlhšej rieke sve-
ta. Čo je však pre turistov azda najzá-
sadnejšie pri rozhodovaní, kam sa vy-
brať na dovolenku, je cena. A tú bude
mať porevolučný Egypt nepochybne
lákavú.„Ceny sú o 30 percent nižšie ako
v rovnakom období minulého roka a to
aj napriek nárastu ceny paliva,“ hovo-
rí o aktuálnej cenovej ponuke gene-
rálna riaditeľka cestovnej kancelárie
Satur Travel Eleonóra Fedorová.
Egypťania si vybojovali jednu revolú-
ciu, teraz však musia bojovať aj v tej

trov. Hotelové komplexy v stredisku
Marsa Alam poskytujú dokonalý
komfort s bazénmi,reštauráciami,po-
silňovňami, bielymi piesočnatými plá-
žami a aj pre tých, ktorí nie sú zdat-
nými potápačmi, morské dno odkry-
je svoju koralovú nádheru už pár
metrov od brehu.Keď sa prechádzam
ulicami Hurghady, ktorá bola najna-
vštevovanejším letoviskom, kde bolo
cítiť ruch a pravú egyptskú atmosféru
s vôňami šiše a ibištekového čaju,
v pohľadoch domácich cítiť akúsi nos-
talgiu nad stratenou minulosťou.Zrej-
me to bude len prvý dojem, pretože
ma ubezpečujú, že ich revolúcia bola
správnym krokom k demokratickým
zmenám, ktoré ukážu už onedlho
voľby. A aj keď je to teraz ťažké, mu-
sia presvedčiť svet, že na turistov sú
pripravení a majú im čo ponúknuť,
a tí im zase musia uveriť. Už teraz je
však zrejmé,že z minuloročnej osem-
desiatpäťpercentnej obsadenosti
v mesiaci apríl dosiahnu podľa očaká-
vaní len polovicu.

LACNEJŠIE DOVOLENKY
Postrehla som, že zmien pre turistov
je v Egypte hneď niekoľko. Okrem
pokojnej dovolenky, ktorú si v týchto
dňoch môžu užívať turisti, sa nezme-
nil len režim, ale i domáci. Pri návšte-
ve Karnackého chrámu v Luxore,kto-
rý je nepochybne skvostom dejín ľud-
stva, v uličke stánkov so suvenírmi na
vás nepokrikujú obchodníci s takou
intenzitou, ktorá sa našincom môže
zdať až dotieravá,ako kedysi.Keďže je

druhej – turistickej.Postrehy
z mojej návštevy v Egypte
naznačujú,že sú na dobrej
ceste, pretože platí jedno-
duché pravidlo. Turisti
znamenajú peniaze a do-

máci si uvedomujú, že bez
oboch by boli stratení. Čo je

však dôležitejšie,Egypťania vám
s radosťou ponúknu svoju krajinu,

prevedú vás ňou s nadšením a otvore-
nosťou, ktorá vás zahreje rovnako ako
ich africké slnko.

ANNA BOČKOVÁ
Foto: autorka

Cesta sa uskutočnila
so Satur Travel, a. s.
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