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Marsa Alam
Egypská novinka

Akým dovolenkárom by ste mali byť, aby ste sa v egyptskom letovisku Marsa Alam cítili ako 
v siedmom nebi? Predovšetkým by ste mali milovať more, a nielen more, ale aj čarovný podmorský 
svet, nádherné koralové útesy, potápanie sa a šnorchľovanie. Mali by ste patriť k tým dovolenkárom, 
ktorí skôr ako preplnené pláže, mamutie hotely a rušné strediská, kde to vo dne v noci vrie ako 
v horúcom kotle, uprednostňujú božský pokoj miesta, kam masová turistika ešte nedorazila a kde si 
ničím a nikým nerušení môžete užívať vzácne dni odpočinku a voľna. Do tretice by ste mali byť hostia 
s vyberanými spôsobmi, nároční na služby a servis, zvyknutí na vysoký hotelový komfort, vášniví 
gurmáni i milovníci dobrého vína so zmyslom pre dizajn a moderné trendy. A napokon by ste mali 
byť pripravení a schopní užiť si slnečnú dovolenku pri mori i niekoľkokrát v roku, alebo aspoň mimo 
hlavnej sezóny, niekedy skoro na jar alebo na jeseň. Vtedy je v Marsa Alam priam anjelský pokoj...

Ja som také kvalitné služby v Egypte ešte 
nezažila. Keby som sa rozhodla pre dovolenku  
v Egypte, tak si určite vyberiem Marsa Alam.

Nora Fedorová, generálna riaditeľka CK SATUR
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www.satur.sk alebo katalóg SATUR 2010 Pobyty pri mori.

Využite najlepšie ceny a výhody 
first minute na nákup dovolenky 
v CK SATUR. Nový katalóg letných 
dovoleniek je v predaji už od 7. 
decembra. Darujte si pod vianočný 
stromček dovolenku svojich snov!

SATUR 
k ViAnociAM

Cestovná kancelária SATUR zaradila do svojho nového letného katalógu egyptskú destináciu 
Marsa Alam ako svoju horúcu novinku. Toto moderné, luxusné centrum ponúka o triedu vyššie, 
vskutku perfektné služby. Ak ale napríklad v Hurgade poznáte každého obchodníka, jeho tovar 
i spôsob, ako s ním najlepšie a najprefíkanejšie vyhandlovať cenu, ak milujete preplnené trhoviská, 
zostaňte tam, kde na vás pôsobí pestrofarebný kolorit miesta a kde sa cítite zajedno s lokálnymi 
obyvateľmi. Ak však chcete zažiť trochu „iný Egypt“, moderný a komfortný, navštívte Marsa Alam 
na západnom brehu Červeného mora. Táto dovolenková destinácia je relatívne vzdialená od rušných 
turistických centier, a aj keď sa v posledných rokoch letovisko rozrastá, budujú sa nové hotely 
a kultúrne a športové strediská, ešte stále patrí k najkrajším a najpokojnejším oblastiam egyptského 
pobrežia. Aj keď s veľkou perspektívou do budúcnosti, keďže sa z roka na rok teší stále väčšiemu 
záujmu a obľube turistov. V Marsa Alam sa navyše pripravuje výnimočný projekt: vodný kanál, 
ktorým sa priamo z letiska bude dať dostať do hotelov v centre i do malebného prístavu Port Ghalib.

Raj pre potápačov 
Vody v oblasti Marsa Alam majú medzi 
potápačmi povesť jedného z najlepších miest 
na potápanie na svete. Takmer každý hotel 
tu má svoj koralový útes a vlastný vstup do 
mora, slnečné pláže sú lemované palmami 
a obmývané azúrovým morom s množstvom 
korálových ostrovov. Medzinárodné letisko 
je od hlavného hotelového rezortu vzdialené 
len niekoľko desiatok minút. Výlety do okolia 
poskytujú nevšedné zážitky: Kleopatrine 
smaragdové bane sú archeologickou 
lokalitou, kde v časoch veľkých faraónov 
ťažili smaragdy, lákavo pôsobí aj výprava 
do púšte Eastern Dessert na ťavách, džípoch 
alebo štvorkolkách, či návšteva neďalekej 
ekorezervácie, kde sa dá potápať s delfínmi.

Odporúčané hotely 
CK SATUR
Pre rodiny s deťmi: hotel Akassia Swiss 
Resort na nádhernej pláži, približne desať 
minút jazdy od centra mestečka El Qusier. 
V blízkosti hotela je veľký aquapark s rôznymi 
atrakciami a toboganmi pre deti i dospelých.
Pre náročných cestovateľov: päťhviezdičkový 
hotel Crowne Plaza s kvalitnými all inclusive 
službami a s výborným Six Senses Spa, 
vynikajúcou stravou, bohatým výberom jedál 
počas celého dňa a kvalitnými vínami v rámci 
all inclusive. Hotel nachádzajúci sa v blízkosti 
moderného prístavu Port Ghalib má vlastný 
koralový útes i tobogány s divokou riekou.
Pre potápačov: Hotelový komplex Three 
Corners Fayrouz Plaza sa nachádza na 
jednom z najkrajších miest pre potápačov 
v oblasti Marsa Alam, asi kilometer 
vzdialený od centra prístavu Port Ghalib.

Táto nová, rýchlo sa rozrastajúca 
destinácia na koralovom pobreží 
Červeného mora má mať do roku 2015 
rozmery malého mesta. Už teraz tam 
nájdete luxusné hotelové komplexy 
patriace do svetoznámych hotelových 
sietí; jeden z nich nedávno otvárala 
speváčka Beyoncé, ktorá v Port Ghalib 
v novembri tohto roku aj koncertovala. 
Nenechajte si ujsť centrum malebného 
prístavného mestečka s množstvom 
obchodíkov, jedinečnou atmosférou  
temperamentného egyptského 
trhoviska khan, galérie s historickými 
skvostmi i moderným umením, 
ochutnajte miestne špeciality, zabavte 
sa na diskotékach a nechajte sa očariť 
temperamentom domácich umelcov. 

PoRT GhAlib


