Γενικές Παρατηρήσεις για τις προαιρετικές εκδροµές στο Σαρµ-ελ-Σέιχ:
!
!
!
!
!

όλες οι εκδροµές περιλαµβάνουν παραλαβή από το ξενοδοχείο σας πριν την αναχώρηση και επιστροφή µετά το τέλος τους
τα γεύµατα περιλαµβάνονται µόνο όπου αναφέρονται στα «περιλαµβάνονται»
όλες οι εκδροµές γίνονται µε έµπειρους αγγλόφωνους συνοδούς ή ξεναγούς
δεν περιλαµβάνονται τα φιλοδωρήµατα, τα οποία είναι προαιρετικά αλλά ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα όπως παντού στην Αίγυπτο
οι πληροφορίες, τιµές και παροχές είναι ενδεικτικές και µπορεί να ποικίλουν αναλόγως µε την εποχή, τον διοργανωτή και
την συµµετοχή. Μπορείτε να κάνετε κράτηση για τις εκδροµές µαζί µας πριν την αναχώρηση, ή επί τόπου στην reception
του ξενοδοχείου σας ή σε κάποιο τοπικό πράκτορα.

Μονή Αγίας Αικατερίνης
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

6 π.µ.
12 ώρες περίπου
60 €

Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης, είναι το σηµαντικότερο θρησκευτικό χώρο στο Σινά. Βρίσκεται στη βάση του βουνού,
όπου ο Μωυσής έλαβε τις δέκα εντολές Χτίστηκε µεταξύ του 527 και του 565 µ.Χ. στην τοποθεσία της Φλεγόµενης Βάτου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, θα επισκεφθείτε την εκκλησία µε τις διάσηµες εικόνες και το µωσαϊκό της Μεταµόρφωσης.
Επιστροφή αργά το απόγευµα στο Σαρµ. Η απόσταση Σαρµ-Αγ. Αικατερίνη είναι περίπου 230 χιλιόµετρα. Απαιτείται κατάλληλο
ντύσιµο για την επίσκεψη της Μονής.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα
• Είσοδοι σε Εθνικό Πάρκο
• Μεσηµεριανό γεύµα
• Συνοδεία ξεναγού

Μονή Αγίας Αικατερίνης και Ανάβαση στο Όρος Σινά.
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

10 µ.µ.
16 ώρες περίπου
65 €

Αναχώρηση το βράδυ από το Σαρµ για το Όρο Σινά, όπου θα ανεβείτε πριν την αυγή µε Βεδουίνο συνοδό, ακολουθώντας τα
βήµατα του Μωυσή, όταν έλαβε τις 10 Εντολές. Αφού απολαµβάνετε την αξέχαστη θέα του ήλιου να ανατέλλει πάνω από τα
βουνά της ερήµου, θα κατεβείτε στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης. Στάση για πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση της Μονής, που
χτίστηκε µεταξύ του 527 και του 565 µ.Χ. στην τοποθεσία της Φλεγόµενης Βάτου. Θα επισκεφθείτε την εκκλησία µε τις
διάσηµες εικόνες και το µωσαϊκό της Μεταµόρφωσης. Επιστροφή το απόγευµα στο Σαρµ.
Σηµειώσεις:
Η απόσταση Σαρµ-Αγ. Αικατερίνη είναι περίπου 230 χιλιόµετρα.
Η εκδροµή αναχωρεί το βράδυ και δεν περιλαµβάνει διαµονή.
Απαιτείται καλή φυσική κατάσταση.
Χρειάζεται κατάλληλο ρουχισµό και παπούτσια και σχετικά ζεστό µουφάν καθώς η θερµοκρασία στην κορυφή είναι αρκετά
χαµηλή την νύκτα λόγω υψώµατος.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα
• Είσοδοι σε Εθνικό Πάρκο
• Πρωινό
• Συνοδεία ξεναγού

Βόλτα µε πλοίο µε γυάλινο πάτο στους κοραλλιογενείς ύφαλους
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

9 π.µ. & 3 µ.µ.
90 λεπτά περίπου
25 €

Δεν χρειάζεται να βραχείτε για να απολαύσετε τον υπέροχο υποβρύχιο κόσµο της Ερυθράς Θάλασσας! Με µια βάρκα µε
γυάλινο πάτο, περνάτε πάνω από την κορυφή των εντυπωσιακών κοραλλιογενών υφάλων και απολαµβάνετε την θέα των
πολύχρωµων ψαριών, µένοντας στεγνοί…
Περιλαµβάνονται:
• Βόλτα µε βάρκα µε γυάλινο πάτο (κατ 'ανώτατο όριο 30 άτοµα)

Σαφάρι µε Quad runner - «γουρούνες» - στην έρηµο
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

πριν την αυγή ή την δύση του ηλίου
2,5 ώρες περίπου
30 €

Δοκιµάστε τον καλύτερο τρόπο να εξερευνήσετε την έρηµο του Σινά! Οδηγείτε το quad runner στην άµµο και διερευνήσετε
γκρεµούς και αµµόλοφους την ανατολή ή το ηλιοβασίλεµα, όταν τα εκπληκτικά χρώµατα της ερήµου αποκαλύπτονται σε όλο
τους το µεγαλείο. Είναι µια εµπειρία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ…
Περιλαµβάνονται:
• Χρήση του Quad runner για 2 ώρες περίπου

Σαφάρι µε Καµήλες και Τσάι µε τους Βεδουίνους & Προαιρετικό Δείπνο
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

4 µ.µ.
3,5 ώρες περίπου
40 €

Μπορείτε πραγµατικά να πείτε ότι έχετε πάει στην Αίγυπτο, αν δεν έχετε ανέβει σε καµήλα; Να η ευκαιρία για απογευµατινό
σαφάρι µε καµήλα στην έρηµο! Θα τελειώστε την ηµέρα σας µε την αυθεντική γεύση του τσαγιού των Βεδουίνων. Έχετε επίσης
την προαιρετική επιλογή δείπνου Βεδουίνων συµπεριλαµβανοµένου του µοναδικού τους ψωµί.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα
• Βόλτα µε καµήλα
• Βεδουίνικο τσάι

Κρουαζιέρα στο Νησί Tiran
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

8 π.µ.
8 ώρες περίπου
45 €

Περάστε µια µέρα πολυτέλειας στο ζεστό ήλιο της Αιγύπτου, χαλαρώστε στο όµορφο νησί Tiran µε την λευκή άµµο, τα
κρυστάλλινα νερά και τους κοραλλιογενείς υφάλους µε τα πολύχρωµα τροπικά ψάρια. Το νησί Τιράν βρίσκεται βορειοανατολικά
του Sharm El Sheikh στον Κόλπο της Άκαµπα. Το γεύµα θα σερβίρεται το απόγευµα. Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού επί
τόπου (µάσκα, αναπνευστήρα κλπ.) µε κόστος 5$
Περιλαµβάνονται:
• Κρουαζιέρα
• Μεσηµεριανό γεύµα
• Αναψυκτικά και µεταλλικό νερό όλη την ηµέρα

Εκδροµή στο Εθνικό Πάρκο Ρας Μοχάµεντ (1/2 µέρα)
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

7 π.µ.
6 ώρες περίπου
40 €

Το Ras Mohammed κηρύχθηκε το πρώτο αιγυπτιακό Εθνικό Πάρκο το 1983. Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου Σινά και
καταλαµβάνει έκταση που έχει αναπτυχθεί σε 480 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Το πάρκο είναι γνωστό για τις ευδιάκριτες πλάκες
απολιθωµένων κοραλλιών που απεικονίζουν αρχαίες ακτές. Θα έχετε όλο το πρωί για να εξερευνήσετε τις θαυµάσιες αντιθέσεις
του πάρκου, τις παραλίες, τα βράχια και την έρηµο.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα

Κρουαζιέρα στο Εθνικό Πάρκο Ρας Μοχάµεντ (ολοήµερο)
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

8 π.µ.
8 ώρες περίπου
µε πλοίο από το Σαρµ:
οδικώς από το Σαρµ:

45 €
50 €

Θα απολαύσετε µια συναρπαστική µέρα εξερευνώντας το µαγικό υποβρύχιο κόσµο σ’ ένα από τα πιο δηµοφιλή αξιοθέατα της
Αιγύπτου, το Εθνικό Πάρκο Ρας Μοχάµεντ. Το Ras Mohammed κηρύχθηκε το πρώτο αιγυπτιακό Εθνικό Πάρκο το 1983.
Βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου Σινά και καταλαµβάνει έκταση που έχει αναπτυχθεί σε 480 τετραγωνικά χιλιόµετρα.
Το πάρκο είναι γνωστό για τις ευδιάκριτες πλάκες απολιθωµένων κοραλλιών που απεικονίζουν αρχαίες ακτές. Κολυµπώντας µε
µάσκα και αναπνευστήρα, θα αποκαλύψετε µια µεγάλη ποικιλία ψαριών και κοράλλια. Η εκδροµή αυτή είναι κατάλληλη για
αρχάριους και οικογένειες. Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού επί τόπου (µάσκα, αναπνευστήρα κλπ.) µε κόστος 5$
Περιλαµβάνονται:
• Κρουαζιέρα στο πάρκο
• Μεσηµεριανό γεύµα
• Αναψυκτικά και µεταλλικό νερό όλη την ηµέρα
• Οδική µεταφορά προς κ’ από το πάρκο, για την οδική εκδροµή

Αµπού Γκαλούµ - σαφάρι 4χ4 στην έρηµο - βόλτα µε καµήλα
- βεδουίνικο γεύµα – Blue Hole
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

7 π.µ.
12 ώρες περίπου
80 €

Ξεκινήστε την ηµέρα σας µε ένα δίωρο σαφάρι µε τζιπ από το Σαρµ ελ Σέιχ για το καταπληκτικό Χρωµατιστό Φαράγγι (Colored
Canyon). Στη συνέχεια, θα κάνετε µία βουτιά στους ύφαλους του Γαλάζιου Κόλπου (Blue Hole), αναµφισβήτητα το
διασηµότερο σηµείο κατάδυσης της Αιγύπτου. Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού επί τόπου (µάσκα, αναπνευστήρα κλπ.)
Ύστερα στεγνώστε κάνοντας βόλτα µε καµήλα στην έρηµο της Αιγύπτου. Ακολουθεί παραδοσιακό γεύµα Βεδουίνων. Το
απόγευµα, θα πάτε στο παζάρι του Νταχάµπ, όπου θα βρείτε µεγάλη ποικιλία από αναµνηστικά, όπως πάπυρους, χάλκινους
λαµπτήρες, κοσµήµατα, αρώµατα, δερµάτινα και ψηφιδωτά κουτιά, όλα σε τιµές κατά κανόνα φθηνότερες απ’ ότι στο Sharm el
Sheikh. Επιστροφή στο Σαρµ.

Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα
• Σαφάρι µε Jeep
• Κολύµπι στο Blue Hole
• Βόλτα µε καµήλα
• Βεδουίνικο γεύµα
• Επίσκεψη στο Dahab

Σαφάρι µε jeep 4x4 και Πεζοπορία στο Χρωµατιστό Φαράγγι .
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

7 π.µ.
10 ώρες περίπου
80 €

Θέλετε να κάνετε κάτι το διαφορετικό; Δοκιµάστε την απόλυτη περιπέτεια και κάντε ένα σαφάρι µε τζιπ στο καταπληκτικό
Χρωµατιστό Φαράγγι (Colored Canyon), ταξιδεύοντας 240 χιλιόµετρα από το Sharm el Sheikh. Περπατήστε ανάµεσα στα
βραχώδη βουνά απολαµβάνοντας τα µοναδικά χρώµατα που αντανακλούν οι οξειδωµένες επιφάνειες στον ήλιο. Στο δρόµο της
επιστροφής, θα σταµατήσετε σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Nuweiba για γεύµα, και ύστερα στο Νταχάµπ για ψώνια.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα
• Μεσηµεριανό γεύµα

Τροπικό Δάσος - Μαγκρόβια
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

8 π.µ.
6 ώρες περίπου
65 €

Το τελευταίο πράγµα που θα περίµενε κανείς να δει στην Αίγυπτο είναι µαγκρόβια δέντρα. H Avicennia Marina, ή µαγκρόβια
(από ινδική λέξη που σηµαίνει φυτά ανθεκτικά στο αλάτι) είναι µια ιδιαιτερότητα σε αυτό το µέρος του κόσµου, καθώς
βρίσκονται συνήθως σε παραθαλάσσια τροπικά δάση. Αυτή η ακτή της ερήµου του Σινά είναι το βορειότερο µέρος που υπάρχει
αυτό το φυτό.
Περιλαµβάνονται:
• Μεταφορά µε κλιµατιζόµενο όχηµα

Ψάρεµα στο Νταχάµπ - µε πλοίο από το Σαρµ Ελ Σέιχ
Αναχώρηση:
Διάρκεια:
Τιµή:

8 π.µ.
9 ώρες περίπου
65 €

Καθώς δεν επιτρέπεται το ψάρεµα στην περιοχή του Σαρµ-ελ-Σέιχ, προτείνουµε για τους λάτρεις του είδους ένα συναρπαστικό
ταξίδι στο Νταχάµπ. Θα µεταφερθείτε από το ξενοδοχείο σας στο Sharm στην προβλήτα, όπου θα επιβιβαστείτε στο σκάφος
σας. Μετά από ένα όµορφο ταξίδι όπου θα απολαµβάνετε τη φύση, την θέα και την οµορφιά των κοραλλιογενών υφάλων, θα
φθάσετε στην περιοχή Νταχάµπ όπου µπορείτε να ψαρεύετε παράκτια και από το πλοίο. Θα σας παρέχεται όλος ο εξοπλισµός
αλιείας και τουλάχιστον 2 είδη δολωµάτων σε άφθονες ποσότητες, ανάλογα µε την εποχή και τις ανάγκες. Ωστόσο, δεν
προσφέρεται καµία εγγύηση για την ποσότητα ή την ποιότητα των ψαριών που θα πιάσετε!
Τα σκάφη µπορούν να φιλοξενήσουν άνετα έως έξι άτοµα.
Περιλαµβάνονται:
• Όλες οι µεταφορές
• Δολώµατα
• Εξοπλισµός ψαρέµατος
• Οδηγός
• Μεσηµεριανό γεύµα
• Αναψυκτικά και ζεστά ροφήµατα κατά τη διάρκεια του ψαρέµατος

