
ALL INCLUSIVE в МАРСА АЛАМ - ЕГИПЕТ 
 

 Iberotel Costa Mares  5* LUX 

Iberotel Costa Mares  5*  е разположен на пясъчния морски бряг в курортния град Марса 

Марес. 

Подходящ за семейства с деца. 

На територията на Iberotel Costa Mares 5* са разположени: 2 открити басейна, детски 

басейн,2 ресторанта, 4 бара, градина . 

 

   

На място клиентите се обслужват на български език от лицензирани екскурзоводи, с 

дългогодишен опит в Хургада. Местния партньор на туроператор АБАКС е Travco 

Group, партньор на TUI Group, което гарантира перфектно обслужване по немски 

стандарт. 
 

Цените са в ЛЕВА на човек, за ранни записвания 25.07 или  до изчерпване на 

количествата. 

Типове настанявания: 

1 възтастен в Superior Bay View room 

2 възрастни в Superior Bay View room  

2 възрастни + 1 дете в Deluxe Family  

2 възрастни + 2 деца в Deluxe Family  

3 възрастни в Deluxe Family  

3 възрастни + 1 дете Deluxe Family  

 

ALL 

За съответния 

брой нощувки 

Човек в 

двойна 

стая 

Единична 

стая 
3-ти възрастен 

1-ро дете 2 - 

11,99 г.  

настанено с 2-

ма възрастни 

2-ро дете 2 - 11,99 

г.  настанено с 2-

ма възрастни 

16.10-23.10 

ВАРНА 
1709 2170 1917 802 1337 

7 15.08-22.08 1675 2136 1883 768 1303 

7 22.08-29.08 1675 2136 1883 768 1303 

7 29.08-05.09 1675 2136 1883 768 1303 

7 05.09-12.09 1675 2136 1883 768 1303 

7 12.09-19.09 1675 2136 1883 768 1303 

7 19.09-26.09 1675 2136 1883 768 1303 

7 26.09-03.10 1675 2136 1883 768 1303 

7 03.10-10.10 1675 2136 1883 768 1303 

7 10.10-17.10 1709 2170 1917 802 1337 

7 17.10-24.10 1709 2170 1917 802 1337 

7 24.10-31.10 1709 2170 1917 802 1337 



7 31.10-07.11 1709 2170 1917 802 1337 

7 07.11-14.11 1709 2170 1917 802 1337 

7 14.11-21.11 1709 2170 1917 802 1337 

7 21.11-28.11 1709 2170 1917 802 1337 

7 28.11-05.12 1709 2170 1917 802 1337 

7 05.12-12.12 1709 2170 1917 802 1337 

7 12.12-19.12 1709 2170 1917 802 1337 

 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 
 Самолетен билет София/Варна – Марса Алам – София/Варна с директен чартърен 

полет с Bulgarian Air Charter; 

 Летищни такси; 

 Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж; 

 Съответния брой нощувки на база All Inclusive в c Iberotel Costa Mares  5-*; 

 Чадъри и шезлонги на басейна и на плажа на хотела; 

 Трансфер летище – хотел – летище; 

 Представител на туроператора с български език за целия престой; 

 ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ (виж по-долу описанието); 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с покрит риск 

за COVID-19; 

 Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване;  

 

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание:  

 PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни 

и деца над 5,99 г.; 

 PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и 

деца над 5,99 г.; 

 Екскурзия до град Луксор – разглеждане на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, 

Долината на царете – 195лв/ 98лв  дете до 11.99г 

 Екскурзия до град Асуан – разглеждане на Храма на Едфу, Храма на Исида и 

Високата стена - 195лв/ 98лв  дете до 11.99г 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Ghalib – 109лв/ 55лв дете до 11.99г 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Satayeh - 144лв/72лв дете до 11.99г 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Hamata -  136лв/68лв дете до 11.99г 

 Круиз по залез- само за възрастни - 127лв  

 Круиз по залез Нефертари – 159лв/ 79лв дете до 11.99г 

 Quad BBQ сафари –разходка из Арабската пустиня с ATV-  99лв/49лв дете до 11.99г 

11.99г 

 Super сафари с джипове –разходка из Арабската пустиня с ATV, посещение на 

бедуинско селище -  119лв/ 59лв дете до 11.99г 



 Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope - 

99лв/49лв дете до 11.99г 

 

Цената не включва – задължителни доплащания: 
 Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни). До 01.04.2021 година при 

кацане на летище Хургада не се заплаща визова такса в размер на 25 щатски долара; 

 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета; 

 Цените са калкулирани с параметри на самолетно гориво 400 щатски долара/тон при 

курс 1 Евро/ 1.17 щатски долара. 

 

Полетно разписание: 
Превозвач: Bulgarian Air Charter 

София – Марса Алам – 07:30 ч. – 09:30 ч. 

Марса Алам – София – 10:20 ч. – 14:20 ч. 

 

Трансфер летище – хотел – летище: 
Продължителност: около 20 минути в посока с 3*/4* автобус. 

 
 

 

ВАЖНО: 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ: 

 ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 50 лв и 

доплащане 20 дни преди тръгване  

 ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от 

туроператора или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни 

 50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус за самолетните и 

автобусните програми (Когато има наложено задължително изискване за отрицателен 

тест за осъществяване на пътуването) 

 ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, 

включително и за риск от заразяване с COVID-19.  

 БОНУС без аналог - при установяване на covid-19 по време на пътуване – БЕЗ 

РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 

стандартно не се включва в медицинската застраховка) 

 БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет) 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
 

Цените на екскурзиите са в български лева и са валидни при предварително записване в 

България. В Египет екскурзиите се записват и заплащат в Щатски долари и са възможни 

разлики в цените им. 

Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста. 

Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

Описаните часове са ориентировъчни. 



 

 

  

Цената включва: транспорт, екскурзоводска беседа на български език, входни такси в 

обектите. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Шнорхелинг в красивите рифове на Ghalib  08:30-15:30 

109 лева / 55 лева за дете (2-11,99 г.) 

Отплаване с лодка. По време на пътуването се получава екипировката за гмуркането с 

шнорхел. Включени са маски и плавници. Плаване към първата спирка за гмуркане с 

шнорхел. Марса Мубарак, налични безалкохолни и топли напитки на борда. 

Пристихане в Марса Мубарак – При първо гмуркане с шнорхел може да се наблюдават  

костенурки, морска крава и цветни рибки.  

Обяд на лодката. 

Плаване към втората спирка за гмуркане с шнорхел Marsa shonie. Пристигане в Marsa shonie 

– шнорхелинг с възможността за разглеждане на корали и разнообразни цветни рибки. 

 Ранния следобяд отплаване обратно до яхтеното пристанище. Пристигане в яхтеното 

пристанище 

Трансфет до хотела 

Цената включва: трансфер, обяд на лодката, 2 спирки за шнорхелинг 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, кърпи и 

копиен на паспорта 

 

Екскурзия 
Цена за 

възрастен 

Цена дете 

2 – 11,99 г. 

 в лева в лева 

Шнорхелинг в красивите рифове на Ghalib 109 55 

Шнорхелинг в красивите рифове на Satayeh 144 72 

Шнорхелинг в красивите рифове на Hamata 136 68 

Круиз по залез- само за възрастни 127 - 

Круиз по залез Нефертари 159 79 

Quad BBQ сафари –разходка из Арабската пустиня с ATV 99 49 

Super сафари с джипове –разходка из Арабската пустиня 

с ATV, посещение на бедуинско селище 
119 59 

Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено 

море – Sea Scope 
99 49 

  



 

  

Шнорхелинг в красивите рифове на Satayeh  07:00-19:00 

144 лева / 72 лева за дете (2-11,99 г.) 

Пристигане до пристанището Хамата. 

Отплаване с лодка. По време на пътуването се получава екипировката за гмуркането с 

шнорхел -  маски и плавници (доплащат се допълнително). Плаване към първата спирка за 

гмуркане с шнорхел - Лагуна Делфин. Пристигане в лагуната на Делфините. Голям шанс да 

видите делфини при гмуркането с шнорхел . Обяд след финал първа спирка. 

Плаване към втората спирка за гмуркане с шнорхел Corals Lagoon, може да се насладете на 

различно разнообразие от корали и риби. 

Отплаване обратно до пристанището Хамата. Пристигане до пристанището Хамата 

Пристигане в хотела 

 

Цената включва: трансфер, обяд на лодката, 2 спирки за шнорхелинг 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, кърпи и 

копиен на паспорта 

 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Hamata  09:30-19:00 

136 лева / 68 лева за дете (2-11,99 г.) 

Пристигане на пристанището Хамата. 

Отплаване с лодка. По време на пътуването се получава екипировката за гмуркането с 

шнорхел -  маски и плавници (доплащат се допълнително). 

Плаване към първия остров за гмуркане с шнорхел около два часа. Нарича се Siale, докато се 

гмуркаме около Siale, можем да се насладим на с коралов риф и риби, а също и неговия 

национален парк, в който да се разхождаме, наслаждавайки се на бели пясъци. 

Отплаване към втория остров за гмуркане с шнорхел - Един час гмуркане с шнорхел. Нарича 

се Ом Ел шейк, възможност за разглеждане на коралови рифове и риби. 

Обяд. 

Отплаване към третата спирка за гмуркане с шнорхел. Около Шорайте пазглеждаме коралови 

рифове и риби. 

Отплаване обратно към пристанището Хамата. Пристигане на пристанището Хамата. 

Пристигане в хотела 

Цената включва: трансфер, обяд на лодката, 3 спирки за шнорхелинг 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, кърпи и 

копиен на паспорта 

 

Круиз по залез- само за възрастни  15:30-21:00 

127 лева  
Пристигане на пристанището  Порт Галиб 

Отпътуване с лодка. По време на пътуването се получава екипировката за гмуркането с 

шнорхел. Включени са маски и плавници. 

Плаване към спирката за гмуркане с шнорхел. Марса Мубарак, налични са  безалкохолни и 

топли напитки на борда 

Пристихане в Марса Мубарак – При първо гмуркане с шнорхел може да се наблюдават  

костенурки и морска крава. Второ гмуркане с шнорхел е с корали При третото гмуркане може 



да се насладите на залеза и морското дъно. Гледайте залеза от палобата на лодката. 

Вечеря Барбекю на блок маса. 

Нощно гмуркане с шнорхел с различни цветове риби. 

Отплаване обратно до яхтеното пристанище. Пристигане Марината 

Пристигане в хотелът около 21:00 

Цената включва: трансфер, 1 бутилка минерална вода 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, кърпи и 

копиен на паспорта 

Круиз по залез Нефертари- 15:30-21:30 

159 лева / 79 лева за дете (2-11,99 г.) 

Пристигане на пристанището. 

Получаване на екипировка за гмуркане с шнорхел на лодката. Включени са маски, перки. 

Отплаване с лодка. По време на пътуването се получава екипировката за гмуркането с 

шнорхел -  маски и плавници (включени в цената).Едночасово гмуркане с шнорхел около 

Марса Мубарак, безалкохолни напитки на борда 

Ще имате възможността да се насладете на залеза и панорамата от палобата.Вечеря на 

лодката. 

Отплаване към пристанище Порт Галиб. Пристигане на яхтеното пристанище. Ще 

разполагате с един час свободно време в пристанище Галиб за пазаруване 

Пристигане в хотела около 21:30 

Цената включва: трансфер, вечеря на лодката,1 спирка за шнорхелинг 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, кърпи и 

копие на паспорта 

 

 

Quad BBQ сафари –разходка из Арабската пустиня с ATV 13:45-19:45  

99 лева / 49 лева за дете (2-11,99 г.) 

Събиране следобед. Трансфер до Quad BBQ центъра и запознаване с инструкциите за 

безопасност. Езда на камила.  Следва тестдрайв. Може да си закупите шал за защита на 

лицето от пясъка и прахта от атв центъра. Каски ще бъдат предоставени и е задължително да 

се носят. Групата ще бъде придружена от водач. Ако срещнете някакъв проблем може да се 

обърнете към водача. След обиколката с АТВ, ще наблюдаваме залеза и ще се отправим кум 

АТВ центъра. Напитка за добре дошли при пристигане. Вечеря (включема в цената-  отворен 

бюфет: Пиле, месо на скара, ориз, тестени изделия, картофи, 4 вида салата, хляб) .Включена е 

една малка минерална вода. 

След вечерята има ориенталско шоу и наблюдение с телескопи.  

Връщане в хотелите около 20:00 

Цената включва: трансфер. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, удобни 

обувки  

Моля махнете всякакви бижута – те лесно биват загубени в пустинята. 



  

Super сафари с джипове –разходка из Арабската пустиня с ATV, посещение на бедуинско 

селище 14:30-19:45  

119 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

Събиране следобед. Трансфер до Quad BBQ центъра и запознаване с инструкциите за 

безопасност. Езда на камила.  Следва тестдрайв. Може да си закупите шал за защита на 

лицето от пясъка и прахта от атв центъра. Каски ще бъдат предоставени и е задължително да 

се носят. Групата ще бъде придружена от водач. Ако срещнете някакъв проблем може да се 

обърнете към водача. След обиколката с АТВ, ще наблюдаваме залеза и ще се отправим кум 

АТВ центъра. Напитка за добре дошли при пристигане. Вечеря (включема в цената-  отворен 

бюфет: Пиле, месо на скара, ориз, тестени изделия, картофи, 4 вида салата, хляб) .Включена е 

една малка минерална вода. 

След вечерята има ориенталско шоу и наблюдение с телескопи.  

Връщане в хотелите около 20:00 

Цената включва: трансфер. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Вземете с вас: вода, слънцезащитен крем, шапка, очила, камера, пари за бакшиши, удобни 

обувки  

Моля махнете всякакви бижута – те лесно биват загубени в пустинята. 

 

Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope. 09:45-12:60 

99 лева / 49 лева за дете (2-11,99 г.) 

Трансфер до пристанището Ghalib с автобус и качване на лодката. 

Лодката с прозрачно дъно ви дава възможност са се насладите на незабравимо плаване над 

неповторими коралови рифове и сред пъстроцветни морски обитатели. 

 

Цената включва: билет за лодката, двупосочен трансфер, безалкохолна напитка. 

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер. 

 

 

 
 

Iberotel Costa Mares  5- Marsa Alam 
 

Местоположение 

Iberotel Costa Mares  5*  е разположен на пясъчния морски бряг в курортния град Марса 

Марес. Районът  е  едно от най-подходящите места за почивка по крайбрежието,  Плажната 

ивица  пред хотела  се простира на километри, докъдето ти стига окото. Яркото слънце, 

топлата вода и мекият морски бриз създават идеално плажно настроение. Единствено в този  

район могат да бъдат забелязани няколко редки вида от подводния  рай,  като зелени морски 

костенурки и дюгони. Това прави Рифа в Марса Марес уникален, а хотел Iberotel Costa Mares  

5*-  привлекателен за туристите. Хотелът се намира на 62 км. от най-близкото летище в 

Марса Алам.  

Хотел  

 Изчистени линии и съвременна елегантност, в съчетание със зашеметяващ морски бряг и 

красива гледка към водата – това е Iberotel Costa Mares5*.  Частният МОЛ е най-важното, 



което го прави толкова специален. Частен достъп до плажа Частен пристан ще бъде на 

разположение от януари 2022 г. нататък. Прекрасната спокойна атмосфера в хотела, съчетана 

с първокласно обслужване, кулинарно съвършенство и обширни съоръжения, допринасят за  

неговата привлекателност. Подходящ за семейства с деца. 

На територията на Iberotel Costa Mares 5* са разположени: 2 открити басейна, детски 

басейн,2 ресторанта, 4 бара, градина .   

 

Най-популярните удобства и услуги в хотела:   

Плаж (първа линия), фамилни стаи, СПА и уелнес център, фитнес център,  бар и градина, 

безплатен Wi-Fi, йога и масажна терапия, фитнес, джогинг писта и аеробика, център за 

гмуркане и шнорхел. Хотелът разполага с денонощна рецепция и детски клуб. На 

разположение на гостите са бизнес център, банкомат, барбекю, магазини, лекарски кабинет, 

салон за красота, място за съхранение на багаж. 

 

Стаи 

Хотелът разполага с 208 стаи, две  от които са  за гости с увреждания.     

Шикозният, елегантен и съвременен интериор на Iberotel Costa Mares показва  отличителен 

стил и модерна изтънченост. Отворено пространство, изчистени линии, светли цветове и 

много естествена светлина,  превръщат  208-те  хотелски стаи в  удоволствие   за отсядане.  

 

Просторните балкони и тераси с места за сядане, позволяват на гостите да попият 

атмосферата и да се насладят на красотата на пейзажа, който ги заобикаля. 

 Типове стаи: SUPERIOR FAMILY ROOM - 29 кв.м, една стая с двойно легло, диван, баня, 

тераса с изглед към градината. SUITE FRONT SEA VIEW - 120 кв.м, една стая с двойно 

легло, диван, трапезария, баня, тераса с директен изглед към морето и достъп до плажа. 

SUPERIOR POOL & SEA VIEW- 29 кв.м, една стая с двойни или две единични легла, баня, 

балкон с изглед към басейна и морето. SUPERIOR BAY VIEW ROOM - 29 кв.м, една стая с 

двойно легло, баня, балкон. DELUXE FAMILY ROOM POOL & SEA VIEW- 45 кв.м, една стая 

с двойни или две единични легла, два дивана, баня, тераса с изглед към басейна и морето. 

DELUXE FAMILY ROOM BAY VIEW - 46 кв.м, прилежаща стая с двойно легло, без 

интериорна врата, детска зона с два дивана, баня, балкон/тераса. 

 

Стаите в Iberotel Costa Mares 5* са оборудвани с индивидуален климатик, сателитна 

телевизия и LED телевизор, телефон, мини бар, сейф, уреди и комплект за приготвяне на чай 

и кафе (безплатно), баня с душ, сешоар,безплатни тоалетни принадлежности, халати и чехли 

(безплатно), ютия и дъска за гладене при поискване (безплатно) wi-fi (безплатно), рум сервиз 

(срещу заплащане). 

Почистване на стаите: ежедневно. 

Смяна на спално бельо: ежедневно. 

 

Ресторанти и барове 

Гостите на Iberotel Costa Mares 5*  имат възможност  да се насладят на вкусна  и 

разнообразна храна в: 

Основен ресторант Corals: закуска, обяд и вечеря  

Бар на плажа: късна закуска  от 10: 30-12: 00  

Ресторант с морски дарове Sands Beach: вечеря по резервация (едно безплатно посещение на 

престой) 

 



Напитки се сервират от 10: 00-00: 00ч. в:  

Lotus -лоби бар от 10: 00-00: 00  

Sands Beach bar- бар на плажа от 10: 00-17: 00  

Котва- бар до басейна от 10: 00-17: 00 

Sky bar- от 17: 00-00: 00 

 

Плаж 

Този 5-звезден хотел е на първа линия  и предлага мек пясъчен частен плаж.  

Ползването на чадъри, шезлонти и  матраци на плажа и при басейните –безплатно.  Плажни 

кърпи (безплатно) 

 

Развлечения и спорт: 

  Iberotel Costa Mares 5* разполага с отлични  места за забавления  и спорт: фитнес зала 

(безплатно), музика на живо,  анимация, плажен волейбол, тенис на маса (безплатно), дартс, 

водна гимнастика, зона за йога, аеробика (безплатно), бягаща пътека (безплатно), водолазен 

център (платен),  СПА център Mivida (откриване юни 2021 г.) 

За децата:   

Хотелът предлага: отопляем детски басейн през зимата (158 кв.м., детски клуб за деца от 2 до 

8 години (работно време от 10: 00-17: 00), детска анимация, детска дискотека, детска 

площадка, бебешко легло при поискване (безплатно), детско меню по заявка (безплатно).  

Изхранване: ALL INCLUSIVE 

 

ПРОГРАМА  

7 нощувки 

С полет от България до Марса Алам и връщане от Марса Алам до България 

 

ДЕН-1 
Среща на Терминал 1 Летище София. Директен полет  до  Марса Алам. Кацане на Летище 

Марса Алам. Трансфер и настаняване в хотела. Продължителност на трансфер – около 20 

минути. 

Информационна среща с Вашия представител. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-2 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание. 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Ghalib  
или 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Satayeh  

 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-3 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления. 

Нощувка. 

 

ДЕН-4 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: 

 Круиз по залез 

или 



 Super сафари с джипове –разходка из Арабската пустиня с ATV, посещение на 

бедуинско селище 

 

Нощувка. 

 

ДЕН-5 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

 Шнорхелинг в красивите рифове на Hamata  

или 

 Quad BBQ сафари –разходка из Арабската пустиня с ATV 

 

 Нощувка. 

 

ДЕН-6 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: 

Нощувка. 

 

ДЕН-7 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

 Круиз по залез Нефертари  

или 

 Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море  
 

 Нощувка. 

 

ДЕН-8 
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Марса Алам за полет към България. 

Продължителност на трансфер – около 20 минути.  

 

Забележка: Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата. 

 

 

Полезно 

 

Закони за алкохола  
Египет е предимно мюсюлманска страна, а алкохолните напитки са забранени за стриктно 

спазващите религията. Но египтяните са толерантни към не мюсюлманите и чужденците, а 

често и към самите тях. Може да си вземете лесно алкохолни напитки от ресторантите, 

баровете, кафетата и магазините за алкохол в Кайро. И все пак знайте, че не е приемливо 

пиенето на обществени места.  

Египетските закони за алкохол са либерални, в сравнение с останалите ислямски държави, 

освен за месеца на Рамадан, когато алкохолът е строго забранен и само хората с 

чуждестранни паспорти могат да си купят. Нужната възраст за употреба е 21 години.  

 

Сигурност  
Инцидентите на насилствени престъпления в Египет са редки, а страната като цяло е много 

безопасна, но жестоките терористични актове срещу чужденци и представители на властта, 

извършени от радикалните терористи през последните 10 години, все още влияят на 

туристите. Египетското правителство предприе мерки като назначи въоръжена охрана на 

всички туристически забележителности, гари и пропускателни пунктове. По хотелите бяха 

поставени скенери, а по пазарите и баровете има цивилни агенти.  

Като изключим това, тревогите за безопасността са минимални. Джебчиите са като напаст по 



туристическите райони и препълнените пазари. АТМ банкоматите са безопасни за 

използване, а много банки имат денонощна охрана. Жените могат да избегнат дребния 

тормоз, като се обличат по-консервативно. 

 

Пушене  
Повечето мъже в Египет пушат, а предлагането на цигари по улиците е честа практика. 

Сдържаните жени като цяло не пушат, или поне не пред хората.  

 

Бакшиши  
Даването на бакшиш в Египет не само, че е приемливо, но хората го очакват. Учтиво е да 

оставите около 10% (без таксите) бакшиш в ресторант. (В сметката вече са включени 12% 

такса за обслужване, 5% правителствен данък и 2% градски данък.) Подобен бакшиш се дава 

и на барманите. 

За такситата бакшиша обикновено се включва в цената. В петзвездните хотели на пиколите 

се дават около 10 ег. паунда, а в по-ниско класните хотели около половината на това. 

Камериерките получават около 5 ег. паунда за всяко посещение.  

 

Вода  
Препоръчително за посетителите на Кайро е да се придържат към бутилираната вода, или да 

я пият преварена и филтрирана. Избягвайте питиета с лед. 

 

Категорично НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА:  
Употребата на вода от чешмата. 

Купуването на наливни разхладителни напитки и лед за охлаждане на напитките от 

продавачи на улицата. 

Злоупотребата с алкохол. 

Фотографирането на военни обекти. 

Събирането на отломки от исторически паметници. 

Качването по пирамидите. 

Отрязването и повреждането на корали. 

Къпането в Нил. 

Ходенето боси или лежането на земята без постелка по бреговете на Нил. 
 

 

 

Условия за потвърждаване и анулиране: 
20 дни преди обявените дати на тръгване съответната програма ще бъде потвърдена, ако има 

събран минимум или анулирана, ако такъв липсва. 

Ако програмата бъде потвърдена, то в рамките на 24 часа Вашите клиенти трябва да 

препотвърдят ангажимента си и да заплатят 100% от стойността на почивката. 

При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата заплатена се 

възстановява до 14 дни след датата на пътуване. 

При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите заплатени 

се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване 

 

Важно 

 Ваучерите издадени от туроператор АБАКС за неосъществени пътувания поради 

обявената пандемия от COVID-19, са валидни за ползване за пътуване в интервала 

13.03.2021 - 30.11.2022.  

 Клиентите, които полват ваучер на ТО „Абакс“ резервират без депозит, а ваучера се 

ползва като финално плащане по резервация. 



 Минимален брой туристи: 100 души. При несъбран минимум се предлага възножност 

за осъществяване на програмата с кацане в Хургада. Трансфера от Хургада до Марса 

Алам е около 2:30мин 

 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден 

паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по поредността на програмата и 

полетното разписание. 

 В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 

допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 

сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като 

напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към 

или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за 

туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен 

превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др.; 

 Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ чрез 

застрахователен договор № 03700100002922 при ЗД ЕВРОИНС АД. 

 

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 04.06.2009 

г.), ЕИК 160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко Даскалов 53, ет.2 офис 25 

, телефон: 02 490 2949, email: info@abax.bg 

 


