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Stredisko Marsa Alam (cca 200 km južne 
od Hurghady) poslúži aj ako výborný 
východiskový bod, ak chcete dovolenku 
kombinovať s plavbou po Níle. Okrem 
leňošenia pri mori si tak možno užiť aj 4-dňovú 
plavbu na lodi (s päťhviezdičkovými službami 
a plnou penziou), spojenú s návštevou 
Údolia kráľov, starobylých Théb a Luxoru. 

VÝLETY LOĎOU

Ak máte radi dejiny starovekých civilizácií, knihy 
o dávnych archeologických objavoch, ktoré sa čítajú 
ako detektívky, prípadne ste fanúšikmi detektívok 
Agathy Christie, tak si počas výletu do Luxoru, 
jedného z najstarších a najvýznamnejších miest 
Egypta, určite prídete na svoje. Vďaka množstvu 
zachovalých pamiatok z čias starobylých Théb 
sa Luxor (hneď po pyramídach) stal najväčšou 
egyptskou atrakciou: Memnonove kolosy, údolie 
kráľov s hrobkami vytesanými hlboko v skalách, 
chrám kráľovnej Hatšepsut, ktorá si prisvojila titul 
faraón a pre väčšiu vážnosť sa obliekala ako muž 
či nechala sa spodobňovať s mužskými fúzikmi... 
A komu ostane čas aj na prehliadku dnešného 
Luxoru, tomu odporúčame zájsť si na šálku kávy 
do hotela Winter Palace, kde Agatha Christie napísala 
svoju najslávnejšiu detektívku Smrť na Níle. 

SMER LUXOR

Egypt je znovu v hre. Stabilnejšia politická situácia 
upriamila pozornosť dovolenkárov na tento celoročne 
obľúbený prázdninový raj. Červené more v Egypte je ako 
veľké tropické akvárium, nemusíte sa ani potápať, stačí 
si nasadiť na oči šnorchlovacie okuliare a obdivovať 
krásu pestrých koralov, tanec pôvabných sasaniek 
i nemý svet rôznofarebných rýb a rybičiek, ťarbavých 
korytnačiek. A pozor... možno sa objavia aj delfíny!

Nový vietor do Egypta

DOVOLENKA

V a vôní rôznych exotických kuchýň, medzi 
ktorými nemôžu chýbať typické národné 
jedlá z Mexika, Indie či Severnej Afriky. Aj 
služby all inclusive v Egypte doťahujú 
medzinárodné hotelové siete na maximum, 
a netýkajú sa len jedla. Rýchle občerstvenie 
priamo na pláži, „bar“ s opaľovacími 
prostriedkami, studené uteráky či nápoje, 
ktoré vám čašník „zaparkuje“ priamo pri 
ležadle v malom chladiacom boxe - to sú len 

V posledných rokoch sa Egypt rozrástol o ďalšie medzinárodné hotelové 
siete, ktoré spravuje západoeurópsky manažment, čím sa služby i 
servis pozdvihli na vyššiu úroveň. Argument „Je to Afrika, treba si 
zvyknúť“ už neplatí a európski hotelieri sa obracajú na všetky strany, 
aby prichádzajúcim klientom vyhoveli po každej stránke. Mnohé hotely 
ponúkajú služby porovnateľné s hotelmi na úrovni Dubaja či Abú Dhabí 
- avšak za nepomerne nižšie ceny. A do karát im hrá aj kratšia letová 
vzdialenosť. Egypt nebol nikdy vyhlásenou gurmánskou destináciou, 
avšak aj to sa v poslednom období zmenilo: päťhviezdičkové hotely 
servírujú tie najvyberanejšie lahôdky a pozvú vás na vzrušujúci 
výlet do vyhlásených gastronomických rajov, vrátane tisícov chutí  
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potápanie na svete. Takmer každý hotel 
tu má svoj koralový útes a vlastný vstup 
do mora, slnečné pláže lemujú palmy 
a obmýva azúrové more s množstvom 
koralových ostrovov. Medzinárodné 
letisko je od hlavného hotelového rezortu 
vzdialené len niekoľko desiatok minút. 
Výlety do okolia poskytujú nevšedné 
zážitky: Kleopatrine smaragdové bane 
ponúkajú archeologickú lokalitu (v časoch 
veľkých faraónov tu ťažili smaragdy), 
lákavo pôsobí aj výprava do púšte 
Eastern Dessert na ťavách, džípoch alebo 
štvorkolkách či návšteva neďalekej eko 
rezervácie, kde sa dá potápať s delfínmi.
Keďže sa hotely začali budovať len 
nedávno, v Marsa Alam nájdete 
predovšetkým nové, luxusné hotely, 
vhodné pre najnáročnejších klientov. 
Blízke mestečká Port Ghalib a El Quseir 
sa začali rozvíjať súbežne s otvorením 
medzinárodného letiska, nachádza sa tu 
aj golfové ihrisko a množstvo obchodov 
na dovolenkové shoppingovanie. 

niektoré z vychytávok súčasnej egyptskej pohostinnosti. 
Treba si však vedieť vybrať. Elena Guštafíková z cestovnej 
kancelárie Satur zdôrazňuje, že ich cestovka sa zamerala 
práve na tento typ hotelov so skúseným a na kvalitné 
služby zameraným západným manažmentom, a čo je 
nemenej dôležité - s vylúčením hlučných a nespratných 
klientov. Ako protipól k hotelom, ktoré vsadili na 
„hlučných dovolenkárov“, sa vyprofilovali iné, orientujúce 
sa najmä na západnú klientelu. „A to je aj parketa našej 
cestovnej kancelárie,“ vysvetľuje Elena Guštafíková.
Sezóna pri Červenom mori trvá po celý rok, veľa 
slovenských klientov v Egypte trávi Vianoce či Silvestra 
a Nový rok vítajú na pláži pod palmami a horúcim 
egyptským slnkom. Lebo garancia teplého slnečného 
počasia je v Egypte takmer stopercentná. Kam sa teda 
vybrať? Samozrejme, prvá voľba asi klasicky padne na Hurghadu. Jej severnú časť El 
Gouna radi navštevujú golfisti, čarovné lagúny však žičia aj romantickejším povahám. 
Turistické centrum Hurghady - Sakkaha, to je ozajstné rušné centrum s pešou zónou 
plnou barov, reštaurácií a diskoték, vrátane množstva obchodov a obchodíkov... 
Južná časť s nákupnými arkádami a hotelmi vyššej kategórie si pre seba ukoristila 
tie najkrajšie pláže a jej obľúbenosť z roka na rok rastie. Ak sa však presuniete ešte 
viac na juh, opustíte Hurghadu a po pobreží Červeného mora sa vydáte v ústrety 
novším turistickým destináciám, potom bude najlepšou voľbou Marsa Alam.   

Raj nielen pre potápačov
Milovníci rušného plážového života, barov a diskoték, plných zábavy sa radi 
vracajú do Hurghady, najpopulárnejšieho a najvyhľadávanejšieho egyptského 
letoviska. Kto však uprednostňuje menej frekventované, menej známe, a pritom 
prvotriedne dovolenkové adresy, môže vyskúšať letovisko Marsa Alam. 
Akým dovolenkárom by ste teda mali byť, aby ste sa v 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 a šnorchlovanie. Mali by ste patriť k dovolenkárom, 
ktorí vyhľadávajú  pokojnejšie miesta, ešte celkom nepohltené masovou turistikou. Do 
tretice by ste mali byť hostia nároční na služby a servis, zvyknutí na vysoký hotelový 
komfort, vášniví gurmáni i milovníci dobrého vína so zmyslom pre dizajn a moderné trendy. 
Vody v oblasti Marsa Alam majú medzi potápačmi povesť jedného z najlepších miest na 

Pre rodiny s deťmi: Jaz Aquamarine Rezort (asi 20 km od Hurghady),  
v ktorom sa tento rok utáboril aj Planet Fun, obľúbený detský klub CK Satur,  
s dvomi vodnými parkami a množstvom bazénov a bazénikov. 
Pre vášnivých golfistov: Hotel Steigenberger Al Dau Beach (vzdialený 
iba 5 km od rušného centra Hurghady) s vlastným 9-jamkovým golfovým 
ihriskom, otvoreným po celý rok. A tiež Steigenberger Makadi Hotel 
v prekrásnom zálive Makadi s 18-jamkovým golfovým ihriskom.
Pre milovníkov podmorského sveta: Hotel Concorde Moreen Beach and Spa
v srdci zálivu Abu Dabur Bay, obkolesený krásnymi záhradami, s čarovným 
výhľadom na Červené more, je ideálnym miestom pre potápanie a šnorchlovanie. 
Pre nenapraviteľných optimistov: Hotel Concord Moreen Beach Resort  
& Spa v Marsa Alam, v blízkosti ktorého sa zdržuje delfínia rodinka - ak skoro ráno 
začujete jej pískanie, treba sa okamžite obliecť do plaviek a utekať na pláž...  
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