
Marsa Alam 
alebo: Egypt nie je len Hurghada
Keď sa povie Egypt a dovolenka, drvivá väčši
na ľudí si predstaví najrušnejšie stredisko Hur
ghadu, prípadne ešte Sharm el Sheikh. Čo je 
trochu škoda, pretože v Egypte v posledných 
rokoch vzniklo niekoľko nových stredísk s mo
dernými a veľmi kvalitnými hotelmi a vybudo
vali tu aj ďalšiu turistickú infraštruktúru. Medzi 
tie najlepšie určite patrí Marsa Alam, letovisko, 
ktoré má všetko, čo má turistická destinácia 
mať, aby bola úspešná. Donedávna malá 
rybárska dedinka, dnes konkuruje známym 
dovolenkovým destináciám. Čoraz obľúbenej
ším turistickým rajom sa toto letovisko stalo 
predovšetkým po výstavbe medzinárodného 
letiska v roku 2001. Marsa Alam leží 210 km 
južne od Hurghady a  ponúka všetko to, čo 
milovníci nielen oddychovej, ale aj poznávacej 
dovolenky hľadajú. Čisté more, nádherné plá
že, koralové útesy so svojou jedinečnou fau
nou a flórou a stabilné teplé počasie. Keďže 
sa hotely začali stavať len nedávno, v letovis
ku sa koncentrujú predovšetkým nové luxus
né hotely, vhodné aj pre náročnejších klientov. 

Marsa Alam je stredisko pre tých, ktorí sa za
ľúbili do egyptského mora, ale v  Hurghade 
a Sharm el Sheiku už boli a hľadajú niečo iné. 
Ale aj pre tých, ktorí ešte v  Egypte neboli a 
vyššie spomínané strediská sa im zdajú prí
liš rušné a  veľmi neobľubujú masový turiz
mus. Takže je ideálna pre toho, kto má rád 
menej vyhľadávané a rušné centrá a zároveň 
považuje za samozrejmosť na dovolenke pr
votriedne služby. Pretože Marsa Alam je pravé 
miesto pre dovolenkárov, ktorí sú nároční na 

služby a servis, majú radi hotelový komfort na 
vysokej úrovni, sú gurmáni, čo sa týka jedla 
aj vína, a fajnšmekri aj čo sa týka napríklad 
dizajnu a architektúry. Mnohé hotely ponúkajú 
služby porovnateľné s hotelmi napríklad v Du
baji či Abú Dhabí, ale za oveľa sympatickejšie 
ceny. No a, samozrejme, pre ľudí, ktorí majú 
radi more a  najmä pestrofarebný a  rôznoro
dý život v ňom. Pretože more v oblasti Marsa 
Alam je podľa potápačov, ktorí už niečo videli 
a  zažili, jedno z najlepších miest na potápa
nie a šnorchlovanie na svete. Počas dovolen
ky určite oceníte, že väčšina hotelov má svoj 
koralový útes, vlastný vstup do mora a  je tu 
veľa koralových ostrovčekov. Najhodnotnejšie 
lokality na potápanie sú Elphinstone Reef and 
Dolphin House.

Alternatívu k hotelovým službám predstavujú 
mestečká Port Ghalib a El Quseir, ktoré sa 
začali budovať po otvorení medzinárodné
ho letiska súčasne s hotelovými komplexmi 
a koncentrujú niekoľko reštaurácií, bazárov 
a obchodov. Srdcom Port Ghalibu je jeho 
prístav a nábrežie Corniche, oblasť pre jach
ty z celého sveta. Port Ghalib predstavuje aj 
možnosť pozrieť si krásy Červeného mora cez 
široké spektrum vodných aktivít a nachádza 
sa tu aj golfové ihrisko. Stredisko Madinat Co
raya sa vyznačuje krásnymi plážami, farebný
mi koralmi a bohatým podmorským svetom. 
Pre malých cestovateľov je tu postavený aj 
akvapark s 13 toboganmi, zadarmo dostup
ný všetkým klientom, ubytovaným v hoteloch 
tohto strediska.

Z PALUBE LODE
Marsa Alam je však dobrým tipom aj pre tých, 
ktorí majú síce radi pláž a more, ale stačí im 
pri ňom byť pár dní. Potom ich už pláž až tak 
nebaví a  chcú vidieť aj niečo iné. Dovolenka 
sa tu, našťastie, dá dobre skombinovať naprí
klad so štvordňovou plavbou po Níle. Počas 
nej sa ocitnete v  tajomnom svete egyptských 
hieroglyfov, faraónov, bohov, bohýň a bôžikov. 
V  Luxore si môžete pripadať ako v  známom 
filme Smrť na Níle. Aj keď ste ho nevideli a ne
inšpiroval vás k návšteve tejto úžasnej pamiat
ky, obrovitánsky chrám vás určite očarí, koniec 
koncov ako každého návštevníka. 

TiPy sPriEvODcU ck sATUr
výlety do okolia. Aj v  okolí Marsa Alam sú 
možnosti na výlety. Kleopatrine smaragdové 
bane ponúkajú archeologickú lokalitu, keďže 
v časoch veľkých faraónov tu ťažili smaragdy, 
môžete sa vypraviť aj do púšte Eastern Dessert 
na ťavách, džípoch alebo štvorkolkách či nav
štíviť neďalekú ekorezerváciu, kde sa možno 
potápať s delfínmi.
Za nákupmi a golfom. Neďaleko Marsa Alam 
sa nachádzajú mestečká Port Ghalib a El Quse
ir, ktoré sa začali rozvíjať spolu s otvorením ne
ďalekého medzinárodného letiska. Nachádza 
sa tam aj golfové ihrisko a množstvo obchodov.
Nevšedný zážitok. V Marsa Alam môžete za
žiť vec naozaj nie celkom všednú. V  blízkosti 
hotela Concord Moreen Beach Resort & Spa  
v Marsa Alam sa zdržuje delfínia rodinka. Ak 
budete mať šťastie a privstanete si, môžete po
čuť jej pískanie a ju zazrieť pri šantení. 

Viac info na: www.satur.sk/trend

EGYPT – MARSA ALAM 
HOTEL FANTAZIA  
RESORT ****+
8/11/12 dní, all inclusive
2 deti do 13 rokov zdarma
Termíny: máj – september
cena: od 449 EUR

EGYPT – MARSA ALAM 
HOTEL JAZ SOLAYA  
RESORT ****
8/11/12 dní, all inclusive
Dieťa do 13 rokov zdarma
Termíny: máj – september
cena: od 599 EUR

EGYPT – MARSA ALAM 
HOTEL CONCORDE MOREEN 
BEACH RESORT AND SPA *****
11/12 dní, all inclusive
Dieťa do 13 rokov zdarma
Termíny: máj – september
cena: od 489 EUR


