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A 2019. március 1-től érvényes THM mértéke 38,9%.            
Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A tájékoztatás nem teljes körű. Az aktuális THM mértékéről, a termékek és szolgáltatások
részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján
(www.otpbank.hu) közzétett vonatkozó üzletszabályzatokból és hirdetményekből!

Az OTP BonusGold hitelkártyához utasbiztosítás  
is tartozik, ráadásul ingyenesen veheti igénybe a 
Budapest Airport Gyorsító Sávot.

Egy kis plusz a reptéri  
várakozáshoz
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Üdülés Sharm El Sheikh-en 

A Vörös-tenger egyik legszebb üdülőhelye igazi „all inclu-
sive” úti cél. A színvonalas szállodák nyújtotta kényelem, 
a pazar étkezési lehetőségek, a páratlan természeti látni-
valók, a változatos és kalandokra csábító programok az 
egzotikus sivatagtól a varázslatos víz alatti világig mind 
megtalálhatók itt. A tenger élővilága rendkívül gazdag és 
ezen a szélességi fokon ritkaságnak számít. Sharm El 
Sheikh partjainál található a világ harmadik legnagyobb 
korallzátonya. A különleges víz alatti birodalom nem 

mindennapi élményekkel ajándékozza meg az utazókat, 
akik akár úszkálás közben is gyönyörködhetnek a szín-
pompás halakban és korallokban. A szállodák remek 
szolgáltatásai az egész család számára tökéletes kikap-
csolódást nyújtanak. 
Kiadványunk Sharm El Sheikh válogatott szállodáit tar-
talmazza. Az aktuális árakról és általános szerződési 
feltételeinkről honlapunkon, vagy az OTP Travel irodái-
ban és viszonteladó partnereinknél tájékozódhat. 

• Szállásfoglalás belföldön és külföldön 

• Repülőjegy értékesítés 

• Vasúti menetjegy eladás 

• Cégek hivatalos utazásainak teljes körű ügyintézése 

• Szakmai és incentive utazások megszervezése 

 belföldön és külföldön

• Rendezvényszervezés

• Utasbiztosítások értékesítése 

• Vízumügyintézés 

• ISIC-, ITIC, IYTC nemzetközi diák-, tanár-,  

ifjúsági igazolványok értékesítése 

• Koncert-, színház- és fesztiváljegyek értékesítése

SZOLGÁLTATÁSAINK

A katalógus árakat nem tartalmaz; az aktuális árakról, az utazás részleteiről és az általános szerződési feltételekről 
érdeklődjön irodáinkban, viszonteladó partnereinknél.

BFKH bejegyzési szám: R-0115/92/2001, vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.
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A Sínai-félsziget déli csücskén, a ten-
ger és a sivatag találkozásánál fekvő 
Sharm El Sheikh néhány évtizede 
még kis halászfalu volt, napjainkban 
azonban Egyiptom legkülönlegesebb 
üdülőhelye. Rendkívüli szépségű táj 
fogadja az idelátogatókat; a minden 
napszakban más színben tündöklő Sí-
nai-hegy, az „Isten hegye” ad drámai
hátteret a végtelen, kék tengernek. Itt 
található a világ harmadik legna-
gyobb korallzátonya, így Sharm El 
Sheikh és Dahab térségének rendkívül 
változatos a víz alatti élővilága. A fel-
szín alatt elterülő csodaszép korall-
kertek között úszkáló, ezernyi színben 
pompázó halak látványa felejthetet-
len élményt nyújt. A színvonalas szál-
lodák szolgáltatásai és a hoteleken kí-
vüli izgalmas programok az egész 
családnak tartalmas pihenést bizto-
sítanak. A gazdag tengeri élővilág bú-
várkodással üvegfenekű hajóval, a 

sivatag és sziklás kanyonjai dzsippel 
és teveháton is felfedezhetők.
Az Old Market a kikötőhöz közel lévő 
régi városrész, ahol az egzotikus arab 
világ igazi arca tárul fel az utazók előtt. 
A bazárt a közelmúltban újították fel: 
tiszta, takaros és hangulatos, kellemes 
éttermekkel, jó bárokkal, színes porté-
kájukat kínáló árusokkal. A szállodák-
tól taxival vagy shuttle busszal lehet el-
jutni az arab hangulatú városrészbe. 
Naama Bay a szórakozás központ-
ja, ahol este pezseg igazán az élet. 
Egymást érik a kitűnő éttermek, szó-
rakozóhelyek, kávézók és vízipipázók. 
Itt a bevásárlóközpontokban is köte-
lező az alku, a Camel Bar tetőterasza 
pedig kihagyhatatlan élmény.
A SOHO Square modern városrész 
nem más, mint egy hatalmas, csillo-
gó bevásárlóközpont, ahol szökőkút, 
show műsorok, dodzsem, sőt, még 
jégpálya is van. Aki nem akar 

korcsolyázni, teniszezhet, squashol-
hat, vagy akár bowlingozhat.
A rendkívüli szépségű Nabq  
Táj védelmi Körzet ad otthont a 
Nabq-öbölnek és szállodasorának. A 
homokos dűnékkel szegélyezett, víz-
parti mangrove erdők egyedülállók. 
Nabq számos, halászással és pász-
torkodással foglalkozó beduin törzs 
otthona is.
Sharm El Sheikh ideális úti cél azok-
nak, akiknek színvonalas és minden 
kényelemmel felszerelt szállodák ké-
nyeztető ellátása mellett fontosak a 
természeti szépségek és a kristály-
tiszta tenger. A búvárkodás szerelme-
seinek is tökéletes választás. 
Sharm El Sheikh éghajlata egész év-
ben száraz, meleg. A nyári hónapok-
ban igazi kánikula van 31-33 ̊ C kö-
zötti átlaghőmérséklettel, a tengervíz 
átlagosan 26-29 ̊ C-os. A tengerben 
úszócipővel ajánlott fürdeni.

Sharm El Sheikh
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Fontos információk
Beutazás: a Sínai - félszigetre utazó 
magyar állampolgároknak a belépés 
vízummentes, azonban a kairói és a 
luxori kirándulást választóknak előre 
megrendelt egyiptomi vízum szüksé-
ges, melynek díja kb. 8300 Ft kb. 25 
EUR/fő. A hazautazástól számított 
min. 6 hónapig érvényes útlevéllel 
utazhatnak be a magyar állampolgá-
rok Egyiptomba, és ott maximum 90 
napot tartózkodhatnak. A beutazás 
alkalmával az úti okmány valódisá-
gán, érvényességén kívül mást nem 
ellenőriznek. 
Közlekedés: az OTP Travel csoport-
jai az Almasria Airlines charterjáratai-
val utaznak Budapest – Sharm El 
Sheikh – Budapest útvonalon, turista 
osztályon. Személyenként maximum 
20 kg feladott poggyász és 1 db max. 5 
kg-os kézipoggyász szállítása díjta-
lan.  A repülőn oda- és visszaúton is 
szendvicset és ásványvizet szolgál-
nak fel, egyéb italok térítés ellenében 
kérhetők.
Transzfer: utasainknak a repülőtér 
– szálloda – repülőtér között transz-
fert biztosítunk magyar nyelvű asz-
szisztenciával, melynek időtartama a 
választott szállodától függően kb. 20-
45 perc. 
Időeltolódás: +1 óra.
Hivatalos nyelv: arab, de angolul 
és németül is beszélnek.
Hálózati feszültség: 220-240 V, 
európai szabványú dugaszoló aljzat.
Pénznem: egyiptomi font, 1 EGP=kb. 
16 Ft.
Pénzbehozatal, hitelkártya: A 
népszerűbb nemzetközi bankkártyá-
kat a nagyobb szállodákban, 

éttermekben és néhány boltban is el-
fogadják. A városközpontban és a 
szállodákban bankautomaták is ren-
delkezésre állnak.
Borravaló: a részvételi díj tartal-
mazza a szállodai/reptéri transzferek 
borravalóját. A fakultatív programok 
során az idegenvezetőnek 3 USD/fő 
borravaló javasolt. A baksis egy elfo-
gadott szokás Egyiptomban.
Időjárás: Az ország túlnyomó ré-
szén a sivatagi éghajlat a jellemző. 
Egyiptom felett júniustól szeptembe-
rig általában kevés felhő, szinte za-
vartalanul, szikrázóan süt a nap. A 
tengerparton a tenger felől fújó szél 
mérsékli a nyári hónapok melegét és 
kellemes pihenést biztosít.

Átl. 
max. 

hő (˚C)

Átl. 
min. 

hő (˚C)

Nap
sütéses

órák
száma

Átl. 
tengervíz

(˚C)

Jún. 37 27 13 26

Júl. 38 27 13 28

Aug. 38 28 13 29

Szept. 35 27 12 28

Okt. 32 23 12 27

Nov. 27 19 12 24

Öltözködés: nyári, kényelmes pa-
mutruha viseletet javaslunk; az erős 
nap ellen sapkát, szalmakalapot vagy 
kendőt. A légkondicionált autóbu-
szokra, szállodákra, illetve az esti 
órákra hasznos vékonyabb pulóvert, 
kardigánt is csomagolni. A kirándulá-
sokra ajánljuk a kényelmes, lapos tal-
pú cipőket. A városokban a zártabb 
ruha viselete ajánlott, főleg hölgyek-
nél javasolt a térdig érő szoknya/ nad-
rág, valamint zártabb felső. 
Egészségügyi tanácsok: kötelező 
védőoltás vagy gyógyszer nincs. Az 

erős napsütés miatt napvédő szerek 
használata szükséges. Mindenkép-
pen javasoljuk a betegségre és bal-
esetre vonatkozó utasbiztosítás köté-
sét. Ajánlott a minden élelmiszerüz-
letben kapható palackozott ásvány-
víz fogyasztása. A nagy meleg miatt 
megfelelő mennyiségű folyadék fo-
gyasztása elengedhetetlen. Az egyip-
tomi gyógyszerek jó minőségűek, és 
hasonló árban vannak, mint idehaza. 
Bátran fordulhatnak a gyógyszerész-
hez kisebb panaszokkal. Amennyiben 
elkerülhetetlen az orvos kihívása, ér-
tesíteni kell a helyi képviselőt, és ő in-
tézkedik ez ügyben. A biztosító csak 
számla ellenében tudja megtéríteni a 
felmerült költségeket. 
Közbiztonság: a közbiztonság meg-
felelő, azonban javasoljuk, hogy a tu-
risták által látogatott területeken le-
gyenek óvatosak, ügyeljenek értékeikre! 
Nagyobb mennyiségű készpénz, útle-
velek és egyéb értéktárgyak tárolására 
inkább használják a szállodai széfet.
Fényképezés: a beutazáskor a vi-
deókamerát le kell jelenteni a vámha-
tóságnál, használata nem mindenhol 
megengedett. Tilos katonai objektu-
mokról felvételeket készíteni. 
Telefonálás: Egyiptomból a telefo-
nálás és sms díja elég magas. Érde-
mes a szolgáltatóval indulás előtt 
egyeztetni, hogy milyen percdíjakra 
számíthatnak. A legtöbb szolgáltató-
nál vannak már előre megrendelhető 
extra csomagok kifejezetten roaming 
területekre való utazáshoz, mely ked-
vezőbb percdíjat és internet forgalmat 
foglal magába.
Vallás: Egyiptom lakosságának 
nagy része muszlim.
Szállodák: a Sharm El Sheikh-i 
szállodák színvonala megfelel az 
európai osztályba sorolásnak. Ahol 
eltérés van, azt az egyes szállodáknál 
jeleztük. A standard kétágyas szobák-
ban általában plusz egy fő (gyerek 
vagy felnőtt) elhelyezésére van mód, 
de 4 fős családi szobák is rendelke-
zésre állnak. A saját tengerparttal ren-
delkező szállodák ingyenesen bizto-
sítják a parton a napernyők és napo-
zóágyak használatát, strandtörülkö-
zőket a recepción van lehetőség 
bérelni az ott-tartózkodás idejére. A 
katalógusban szereplő szállások szol-
gáltatásai és felszereltsége változhat.
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Korallok, búvárkodás

Fakultatív programok

Akár rutinos búvárról, akár kezdőről van 
szó, Sharm El Sheikh csodaszép vízi vi-
lága tökéletes hely a sznorkellezésre és 
búvárkodásra! Még az is szerelembe 
esik itt ezzel a fantasztikus sporttal, aki-
től eddig távolt állt. A Vörös-tengeri ko-
rallzátony a világ harmadik legnagyobb 

Hajókirándulás 
és sznorkelling ebéddel
Egész napos hajókirándulás a Ras 
Muhammad Nemzeti Park vagy a 
Tiran-sziget közelében. Az út során 
lehetőség nyílik sznorkellingre (köny-
nyűbúvárkodásra), napozásra vagy 
fürdésre a tengerben hajóról, a korall-
zátonyok közelében. A fedélzeten 
ebéd és üdítőitalok biztosítottak. 

Víz alatti kirándulás 
„fél-tengeralattjáróval”
Egyórás körút a korallzátonyok men-
tén ún. „fél-tengeralattjáró” (se-
mi-submarine) hajóval, melynek 

zátonyrendszere,, túlnyomórészt a 
partvonal közeli szegélyzátonyokkal, 
amelyek a legtöbb szálloda mólójáról is 
elérhetők. A víz alá merülve különböző 
formájú, fajtájú, színpompás halak ezrei 
haladnak rajban a dolgukra a változa-
tos alakú korallok között. 

A Sharm El Sheikhtől 15 km-re fekvő, 
mintegy 480 km2-en elterülő Ras 
Mohamed Nemzeti Park közel 30%-
a a víz alatti világot öleli át. Híres 
merülőhelyein több mint 220 korall 
faj, több ezer halfajta: papagájhal, 
muréna, gömbhal, tonhal, barraku-
da, tengeri csillag, sün és teknősök 
láthatók természetes környezetük-
ben. A tapasztalt kalandvágyók pe-
dig felfedezhetik a híres, Cousteau 
kapitány által megtalált II. Világhá-
borús Thistlegorm hajóroncsát.

fülkéje 3 méterre süllyed a víz alá, s 
nagy méretű oldalablakain feltárul a 
korallzátonyok színpompás vízalatti 
világa. Indulás a délelőtti, visszaérke-
zés a délutáni órákban. 

Sivatagi quadozás 
és tevegelés beduin vacsorával
A délutáni-esti program során látoga-
tás egy Sharm El Sheikh-től 20 km-re 
lévő beduin településre. Körülbelül 45 
perces sivatagi quad túrát követően 
pihenés és teázás egy beduin sátor-
ban, melyet kézműves termékek, ék-
szerek bemutatója követ vásárlási le-
hetőséggel. A naplemente 

megtekintése egy szikla tetejéről, 
majd 30 perces tevegelést követően 
egy folklór műsor és beduin vacsora 
szórakoztatja a vendégeket. 

Jeruzsálem és Betlehem
Elutazás este autóbusszal a kb.3 órá-
ra lévő Tabára, majd gyalogos hatá-
rátkelés Izraelbe. Ezt követően utazás 
autóbusszal Jeruzsálembe, ahol lá-
togatás az Olajfák hegyén, az Óváros-
ban a Siratófalnál, a Via Dolorosán és 
a Szent-Sír Bazilikánál. Utazás Betle-
hembe, ahol a Születés templomá-
nak megtekintése, majd vásárlási le-
hetőség egy kegytárgyboltban. Rövid 
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A fakultatív programok leírása tájékoztató jellegű. A kirándulások ára a helyszínen fizetendő. FONTOS! A kairói és a luxo-
ri kirándulást választóknak előre megrendelt egyiptomi vízum szükséges, melynek díja kb. 8300 Ft kb. 25 EUR/fő. A vízum-
mal nem rendelkezők nem tudnak részt venni ezeken a kirándulásokon! A vízum díja nem visszatéríthető a kirándulás 
esetleges meghiúsulása esetén. A fakultatív programok tartalma változhat.

megálló a Holt-tengernél fürdőzéssel. 
Visszautazás Sharm El Sheikh-be. 
Megérkezés az indulást követő máso-
dik napon a hajnali órákban

Petra
Elutazás a késő esti órákban autó-
busszal a kb.3 órára lévő Tabára, 
majd onnan tovább komppal a jordá-
niai Aquabába. A megérkezést köve-
tően továbbutazás autóbusszal Pet-
rába. A vörös sziklába faragott ősi vá-
ros felfedezése gyalogosan: a Siq – a 

városhoz vezető szűk szurdok végé-
nél a Kincstár (Haznet al-Faraún, a 
Fáraó kincstára), a királyi sírok, a szín-
ház tárul a látogatók szeme elé a na-
bateusok egykori fővárosában. 
Ebéd egy helyi étteremben. Visszauta-
zás autóbusszal Aquabába, majd onnan 
komppal Tabára, végül ismét autóbusz-
szal Sharm El Sheikh-be. Megérkezés 
a késő esti-éjszakai órákban.

Kairó repülővel
Az egész napos kirándulás során 

utazás repülővel Kairóba. Látogatás 
a világhírű gízai piramisokhoz, ahol 
Hufu, Hafré és Menkauré fáraók pira-
misai láthatók, valamint a nagy 
szfinxhez. Ebéd, majd az Egyiptológi-
ai Múzeum és a Citadella megtekin-
tése. Visszautazás Sharm El Sheikh -
be repülővel. 

Luxor repülővel
Az egész napos kirándulás során reg-
gel utazás repülővel Luxorba. A meg-
érkezés után utazás a Királyok völ-
gyébe, ahol látogatás három királyi 
sírnál, majd Hatsepszut halotti temp-
lomában.  Egy alabástromműhely 
megtekintése vásárlási lehetőséggel, 
majd ebéd egy luxori étteremben. Dél-
után a karnaki templomkomplexum 
meglátogatása. Visszautazás Sharm 
El Sheikh-be repülővel. 

„1001 éjszaka” – 
esti műsor vacsorával
Késő délután transzfer az Alf Leila Wa 
Leila szórakoztató komplexumba, 
ahol vacsora és egzotikus esti műsor 
vár a látogatókra. Az előadás során 
dervis- és hastáncosok, hang és fény-
játék szórakoztatja a vendégeket.  
(Italfogyasztás a helyszínen fizeten-
dő). Indulás a szállodából kb. 19.00 
órakor, visszaérkezés kb.23.00 órakor. 
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Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a középkategóriájú ho-
telt, akik kedvező ár-érték arányú 
szállodát keresnek nyaralásuk hely-
színéül.
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti háromcsillagos, két 
épületből álló szálloda Hadaba város-
részben, a repülőtértől kb. 17 km-re, 
Naama Bay-től mintegy 5 km-re ta-
lálható. 
Szolgáltatások: a hotelben recep-
ció, bár, egy étterem, két úszómeden-
ce, napozóterasz, medencebár áll a 
vendégek rendelkezésére. Teniszpá-
lya, minifoci, biliárd, strandröplabda 
és asztalitenisz vehető igénybe térítés 
mentesen. A szállodához tartozó fő-
ként korallos „Palma Beach” tenger-
partra a szálloda által üzemeltetett 
kisbusszal lehet eljutni. Emellett a ho-
tel két fizetős strandra (kb 1 EUR/fő/
nap): az El Khama Beach-re és a Reef 

Hotel Falcon Hills***

Beach-re, valamint az óvárosba és 
Naama Bay-be is indít shuttle buszt 
naponta egyszer. Ingyenes Wi-Fi csak 
a szálloda halljában áll a vendégek 
rendelkezésére.
Szállás: a Hotel Falcon Hills 133 szo-
bával rendelkezik.
Szobák: a standard kétágyas, egy 
pótággyal bővíthető, egyszerű-
en berendezett zuhanyozós szo-
bák kis méretűek. tv-vel, telefonnal, 

minihűtővel, széffel, terasszal vagy 
balkonnal rendelkeznek, a medencére 
vagy a kertre néznek.
Ellátás: all inclusive, mely magá-
ban foglalja a napi háromszori főét-
kezést büfé rendszerben, a napköz-
beni snackeket és válogatott helyi 
alkoholos és alkoholmentes italok 
fogyasztását, az arra kijelölt étter-
mekben és bárokban, a megadott 
időszakban.
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Kinek ajánljuk? elsősorban azok-
nak ajánljuk a kedvező fekvésű öt-
csillagos szállodát, akik nyaralásuk 
során nyugodt pihenésre vágynak. A 
szálloda homokos tengerpartja és az 
all inclusive ellátás biztosítja az önfe-
ledt kikapcsolódást. Partja nem alkal-
mas sznorkellezésre, így elsősorban a 
napfürdőzésre, strandolásra vágyók-
nak ajánlott az Aurora Oriental Resort. 
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti ötcsillagos, az OTP 
Travel ajánlása szerint superior négy-
csillagos szálloda a Nabq Bay homo-
kos tengerpartján fekszik, a Tiran- 
szigettel szemben, a Sharm El Sheik-i 
repülőtértől kb. 12 km-re, míg Naama 
Baytől mintegy 20 km-re, ahová 
shuttle busz közlekedik.
Szolgáltatások: a szállodában 
egy főétterem található, ahol a reg-
geli, ebéd és vacsora vehető igénybe 
svédasztalos formában. Az olasz éte-
leket kedvelő vendégek a La Terrazza 
á la carte étteremben vacsorázhat-
nak (felár ellenében, a helyszínen elő-
re foglalás szükséges).  Öt bár, köztük 
medence melletti és tengerparti bár 
kényezteti a vendégeket. A diszkó a 
szórakozni vágyó vendégeket várja.
A három édesvízzel feltöltött úszó-
medence nyugágyakkal és naper-
nyőkkel, két gyermekmedence, 

Aurora Oriental Resort****+

továbbá fitnesz terem, két squash 
pálya, teniszpálya, darts és asztali-
tenisz is a vendégek rendelkezésé-
re áll.  Tengerpartján csak a szállo-
da vendégei részére fenntartott na-
pozóágyak és napernyők találhatók, 
továbbá strandröplabda- és foci-
pálya áll rendelkezésre. A bejelent-
kezéskor kapott törölközőkártya 

ellenében ingyenes strandtörölköző 
biztosított medence- és tengerpar-
ti használatra. A napközbeni szó-
rakoztatásról több nyelven beszélő 
animátorok gondoskodnak külön-
böző játékokkal, este műsorokkal. 
A 4-12 éves korú gyermekek részére 
gyermekklubot üzemeltetnek.
Térítés ellenében igénybe ve-
hető szolgáltatások: szobaszer-
viz, mosoda, minibár, a la carte ét-
terem, teniszpálya esti használa-
ta, a szépségközpont szolgáltatásai, 
masszázs, török fürdő, vízi sportok, 
a játékszoba szolgáltatásai, orvos, 
gyógyszertár és üzletek.
Szállás: az Aurora Oriental Resort 
380 tágas és kényelmes szobával 
rendelkezik.
Szobák: a medencére néző deluxe 
kétágyas, két pótággyal bővíthető 
szobák mindegyike légkondicionált, 
televízióval, telefonnal, internet csat-
lakozási lehetőséggel (térítés ellené-
ben kb. 5 USD/nap), kis hűtőszekrény-
nyel, széffel, tea- és kávéfőzési lehe-
tőséggel, a fürdőszobák hajszárítóval 
felszereltek. A szobák egy részéhez er-
kély vagy terasz tartozik.
Ellátás: all inclusive ellátás, mely 
magában foglalja a napi háromszo-
ri főétkezést a szálloda büfééttermé-
ben, továbbá az arra kijelölt éttermek-
ben és bárokban, a napközbeni és ké-
ső esti snackeket, valamint váloga-
tott helyi alkoholos és alkoholmentes 
italok fogyasztását, a megjelölt inter-
vallumokban. 
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Kinek ajánljuk? az elegáns szállo-
dát sokszínű szolgáltatásai és változa-
tos sportlehetőségei miatt elsősorban 
az aktív pihenést előnyben részesítők-
nek, gyermekbarát szolgáltatásai és all 
inclusive ellátása miatt családoknak is 
ajánljuk. A szálloda környékének korall-
zátonyai Sharm El Sheikh egyik legjobb 
sznorkelling lehetőségét kínálják, így a 
víz alatti világot felfedezni vágyók szá-
mára is ideális választás a hotel.  
Elhelyezkedés, jellemzők: a Vö-
rös-tengerre és a Ras Mohamed 
Nemzeti Parkra lélegzetelállító kilá-
tást nyújtó, egy sziklára épült helyi 
besorolás szerinti négycsillagos szál-
loda a Ras Om El Sid szikláival szegé-
lyezett tengerparttól néhány perces 
sétára helyezkedik el. Sharm El Sheikh 
bevárosától csupán 2 km-re, Naama 
Bay-től 8 km-re, a repülőtértől kb. 22 
km-re található. A szálloda shuttle 
buszjáratával, mely térítés ellenében 

Jaz Fanara Resort & Residence****
vehető igénybe, Naama Bay könnyen 
megközelíthető.
Szolgáltatások: a szállodában há-
rom, hagyományos arab ételeket kí-
náló étterem, négy bár, köztük két me-
dence melletti és egy tengerparti bár, 
valamint egy diszkó és vízipipa-sarok 
gondoskodik a változatos étkezési- és 
kikapcsolódási lehetőségekről. Három 
úszómedence, saját, nyugágyakkal és 
napernyőkkel felszerelt homokos, ko-
rallos part, továbbá fitneszközpont, 
strandröplabdapálya, asztalitenisz, 
boccia, íjászat, biliárd, térítés ellenében 
teniszpálya is a vendégek rendelke-
zésére áll.  A spa kezelései térítés elle-
nében vehetők igénybe. A napközbeni 
szórakoztatásról több nyelven beszélő 
animátorok gondoskodnak különböző 
játékokkal, műsorokkal. A strandon ta-
lálható vízisport centrumban változa-
tos vízisportok foglalhatók térítés elle-
nében. A búvárközpont szolgáltatásai 

szintén térítés 
ellenében vehe-
tők igénybe.  A 
4-12 éves gyer-
mekek szóra-
kozásáról két 
gyermekme-

dence, valamint játszótér és mini klub 
gondoskodik. A szálloda szolgáltatá-
sai közé tartozik még helyszíni fize-
téssel igénybe vehető szépségszalon 
és különböző kisboltok. A közös helyi-
ségekben a Wi-Fi térítésmentesen ve-
hető igénybe.
Szállás: a Jaz Fanara Resort & Re-
sidence 378 tágas, elegáns szobával 
rendelkezik.
Szobák: a részlegesen vagy telje-
sen tengerre néző superior kétágyas, 
kb. 25 m2 alapterületű, elegáns, für-
dőszobás szobák légkondicionáló-
val, tv-vel, széffel, tea- és kávéfőzővel, 
valamint minibárral felszereltek, bal-
konnal vagy terasszal rendelkeznek. 
Lekérésre deluxe családi szoba fog-
lalható, mely egy négy fős családnak 
kényelmes választás. 
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést 
büfé rendszerben a szálloda főétter-
mében, továbbá az arra kijelölt étter-
mekben, és bárokban, a napközbeni 
és késő esti snackeket, valamint vá-
logatott helyi és nemzetközi alkoho-
los és alkoholmentes italok fogyasz-
tását, a megjelölt intervallumokban.

10



Kinek ajánljuk? elsősorban azoknak 
ajánljuk a hotelt, akik nyaralásuk során 
előnyben részesítik az aktív kikapcsoló-
dást és a vízi élményeket, melyeket a 
hotelt körülvevő vízipark 27 medencéje 
és óriás csúszdái garantálnak. A 
vízipark és az all inclusive ellátás miatt 
családok számára is remek alternatíva 
az Aqua Blu Sharm El Sheikh szálloda. 
Elhelyezkedés, jellemzők: a 
modern négycsillagos szálloda a kö-
zel 140 000 négyzetméteren elterülő 
Aqua Park City része. Saját tenger-
parttal nem rendelkezik, a vendégek a 
szomszédos Beach Albatros Resort 
homokos tengerpartját használhat-
ják. A strandra ingyenes shuttle busz 
közlekedik, mely gyalogosan is mind-
össze 10-15 percre található. A hotel a 
belvárostól 15 percre, a repülőtértől 25 
percre van. 
Szolgáltatások: a szálloda hat bü-
fé- és á la carte étterme kontinentális, 
illetve mediterrán ízekkel, valamint 
olasz és ázsiai specialitásokkal, továb-
bá tizenkét bár, köztük medence mel-
letti és tengerparti bár (a Beach Albatros 
Resortban) kényezteti a vendégeket.  Az 

Aqua Blu Sharm El Sheikh****

Aqua Park City-ben 27 édes vizű kültéri 
medence található, ezekből 17 felnőt-
teknek ajánlott (köztük egy hullámme-
dence és 7 vízi csúszdával ellátott me-
dence), valamint 10 gyermekmedence 
(köztük 3 vízi csúszdákkal). A park te-
rületén 52 csúszda és vízi játékok szé-
les választéka, mint spirál, rafting, sza-
badesés, „fekete lyuk”, „cunami” és 4 fős 
családi csúszda is megtalálható. To-
vábbá vízilabda, vízitorna, aerobik, 
darts, boccia, fitneszközpont, teniszpá-
lya, strandröplabdapálya is a vendégek 
rendelkezésére áll.  A tengerparton ta-
lálható vízisport centrum szolgáltatá-
sai, a búvárközpont, minigolfpálya, a 
billiárd és játékterem térítés ellenében 
vehető igénybe.  A vendégek a spa rész-
legen masszázzsal, pezsgőfürdővel, 
szaunával, gőz-, török-, marokkói 
hammam fürdővel, szépségszalonnal, 
fodrásszal kényeztethetik magukat. A 
spa kezelései szintén térítés ellenében 

vehetők igénybe. A napközbeni szóra-
koztatásról több nyelven beszélő 
animátorok gondoskodnak különböző 
játékokkal, műsorokkal.  A szomszédos 
Beach Albatros Resort tengerpartja 
nyugágyakkal és napernyőkkel felsze-
relt, a hotel ingyenesen törölközőt biz-
tosít. A gyermekeket kölyökklub (4-12 
éves korig), két játszótér, gyermekme-
dencék várják, illetve az éttermekben 
etetőszék, mikrohullámú sütő, gyer-
meksarok található.  
Szállás: az Aqua Blu Sharm El Sheikh 
kétszintes épületekből álló szállodája 
557 tágas, modern szobával rendelkezik. 
Szobák: a kertre és medencére néző 
standard kétágyas, egy pótággyal bő-
víthető, kb. 40 m2 alapterületű, elegáns 
szobák légkondicionálóval, zuhanyzós 
fürdőszobával, hajszárítóval, tv-vel, te-
lefonnal, minibárral, széffel, tea- és ká-
véfőzési lehetőséggel felszereltek, saját 
balkonnal vagy terasszal rendelkeznek. 
A szobákban ingyenes Wi-Fi áll rendel-
kezésre. Lekérésre kertre és medencére 
néző standard családi szoba is foglal-
ható, amelyben a gyermekek részére 
emeletes ágy található. A családi szoba 
azonos felszereltséggel rendelkezik, 
mint a standard kétágyas szoba, alap-
területe kb. 45 m2.
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést a 
szálloda büfééttermében, továbbá az 
arra kijelölt éttermekben és bárokban, 
a napközbeni és késő esti snackeket, 
valamint válogatott helyi alkoholos és 
alkoholmentes italok fogyasztását, a 
megjelölt intervallumokban.
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Kinek ajánljuk? elsősorban csa-
ládoknak ajánljuk a kitűnő szállodát, 
mert az üdülőhely saját, fantaszti-
kus víziparkkal, játszótérrel és mini-
klubbal rendelkezik. A kimagasló szín-
vonalú szolgáltatásokat és all inclusi-
ve ellátást nyújtó ötcsillagos szálloda 
párok számára is remek alternatíva. 
Elhelyezkedés, jellemzők: a he-
lyi besorolás szerinti ötcsillagos, saját 
víziparkkal rendelkező üdülőkomple-
xum Sharm El Sheikh szívében talál-
ható. A testvérszálloda gyönyörű ho-
mokos strandja könnyen megközelít-
hető egy kellemes sétával vagy a szál-
loda ingyenes buszjáratával. Sharm 
El Sheikh izgalmas központja, Naama 
Bay kb. 15 perces autóútra, Sharm El 
Sheikh nemzetközi repülőtere pedig 
mintegy 20 km-re helyezkedik el.
Szolgáltatások: a szállodában 
négy étterem büfé- és grillválaszték-
kal, mediterrán, olasz, marokkói és 
ázsiai ízekkel, specialitásokkal, továb-
bá a lobby báron kívül hét – köztük egy 
tengerparti – bár és sisha sarok vár-
ja a vendégeket. Felnőtteknek és gyer-
mekeknek is fantasztikus kikapcsoló-
dást ígér a szálloda víziparkja, amely 

Albatros Aqua Park Resort*****
24 kültéri medencével, 4 felnőtt és 55 
gyermek vízi csúszdával, 35 vízijáték-
kal rendelkezik. A környéken az egyik 
legújabb és legnépszerűbb vízipark 
egész napos családi szórakozást kí-
nál. Az 59 különböző csúszda kö-
zül kiemelkedik az izgalmas, nyitott 
Constrictor csúszda, amely függőle-
ges mélybe zuhanással ér véget vagy 
az alagútban induló, majd 460 méte-
res csúszást ígérő Roller Coaster. Ezen 
kívül a nyugágyakkal és napernyők-
kel felszerelt, ingyenesen strandtöröl-
közőt biztosító homokos strand, térí-
tés ellenében spa és fitneszközpont, 
kozmetikai és fodrászszalon, strand-
röplabda pálya, teniszpálya, minigolf-
pálya és egy multifunkcionális sport-
pálya is a vendégek rendelkezésére áll. 
Az Albatros Aqua Park egyéb sportle-
hetőségeket is kínál: vízilabda, vízitor-
na és aerobic, asztalitenisz, darts, boc-
cia, valamint a vízisport centrumban 
változatos vízisportok foglalhatók té-
rítés ellenében. A vendégek teljes körű 
kikapcsolódására további, térítés elle-
nében igénybe vehető szolgáltatások 
is rendelkezésre állnak, mint  búvár-
kodás, tevegelés, lovaglás, elektromos 

játékok, diszkó, limuzin rendelés, mo-
sodai szolgáltatás. A napközbeni és 
esti szórakoztatásról több nyelven be-
szélő animátorok gondoskodnak kü-
lönböző játékokkal, műsorokkal. A 
gyermeket délelőtt és délután mini-
klub (4-12 éves korig), továbbá játszó-
tér, medence melletti játékok szóra-
koztatják, képzett felügyelettel. Az 1001 
éjszaka esti műsorán a szálloda ven-
dégei ingyenesen vehetnek részt. 
Szállás: az Albatros Aqua 236 tágas, 
elegáns, nemdohányzó szobával ren-
delkezik. A szálloda közös helyiségei-
ben (és a szobákban is) ingyenes Wi-
Fi áll rendelkezésre.
Szobák: a kertre vagy medencére 
néző standard kétágyas, egy pótágy-
gyal bővíthető, kb. 45 m2 alapterületű, 
elegáns, fürdőszobás szobák légkon-
dicionálóval, tv-vel, telefonnal, mi-
nibárral, széffel, hajszárítóval felsze-
reltek, saját balkonnal vagy terasszal 
rendelkeznek. A szobákban ingyenes 
Wi-Fi áll rendelkezésre. A kertre vagy 
medencére néző, kb. 55 m2 alapte-
rületű családi szobák felszereltsége 
megegyezik a kétágyas szobákéval. 
A szobán belül a gyermek és felnőtt 
rész tolóajtóval szeparált. A szobák-
ban ingyenes Wi-Fi áll rendelkezésre.
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést 
a szálloda büfééttermében, továbbá 
az arra kijelölt főépületi és tengerparti 
éttermekben és bárokban, a napköz-
beni és késő esti snackeket, valamint 
válogatott helyi alkoholos és alkohol-
mentes italok fogyasztását a kijelölt 
éttermekben és bárokban, a megjelölt 
intervallumokban. A minibár ásvány-
vízzel és üdítőitalokkal van feltöltve 
minden nap.
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Kinek ajánljuk? a színvonalas 
szálloda homokos tengerpartja a 
gyermekes családoknak, míg a mó-
lon megközelíthető korallzátony a 
sznorkelezőknek nyújt felejthetetlen 
élményeket.  
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti ötcsillagos, az OTP 
Travel ajánlása szerint négycsilla-
gos, közvetlen tengerparti, több épü-
letből álló hotel a Ras Nasrani öbölben 
található, a Tiran-szigettel szemben, 
mindössze 5 km-re a repülőtértől, kb. 
10 km-re a Naama Bay-től és 5 perc 
autóútra a Soho Square-től.
Szolgáltatások: a szállodában 
négy úszómedence hidakkal és víze-
sésekkel, gyermekmedence, tenger-
parti bár és medencebár, főétterem 
látványkonyhával, olasz és grill „a 
la carte” étterem, szivarszoba, disz-
kó, teniszpálya, asztalitenisz, bili-
árd, darts, strandröplabda és fitnesz-
terem gondoskodik a vendégek tar-
talmas nyaralásáról. A gyermekek a 
4-12 éves korosztály számára kiala-
kított gyerekklubban élvezhetik a kü-
lönböző programokat, esténként pe-
dig önfeledten szórakozhatnak a mi-
ni diszkóban.  A szálloda homokos 
strandján búvárközpont üzemel, ahol 
térítés ellenében búvároktatás, vízi 
sportok várják az aktív pihenés sze-
relmeseit. A spa-központban felár el-
lenében szauna, gőz- és pezsgőfürdő, 

Cyrene Grand Hotel****

valamint kozmetika, fodrászat és 
masszázs vehető igénybe.  Ingyenes 
Wi-Fi csak a közös terekben áll a ven-
dégek rendelkezésére. 
Szállás: a szálloda 468 modern be-
rendezésű szobával rendelkezik.
Szobák: a standard kertre néző, er-
kélyes vagy teraszos szobák légkon-
dicionálóval, LCD tv-vel, telefonnal, kis 
hűtővel, kávé- és teafőzési lehetőség-
gel, a fürdőszobák hajszárítóval fel-
szereltek. A szobákban egy pótágy el-
helyezésére van lehetőség 3 felnőtt 
vagy 2 felnőtt és 2 gyermek számára.   
Mozgáskorlátozottak részére kiala-
kított szoba is igényelhető, a szabad 
kapacitás függvényében.  Medencé-
re és tengerre néző szoba felár ellené-
ben foglalható.  A „Level” szobák egy 
külön szárnyban találhatóak, külön 

recepcióval, társalgóval állnak a ven-
dégek rendelkezésére és kizárólag le-
kérésre foglalhatók.
Ellátás: all inclusive, amely tartal-
mazza az üdvözlő italt, napi három-
szori főétkezést büfé rendszerben a 
szálloda főéttermében, üdítőket és 
helyi alkoholos italokat a hotel bárja-
iban, késői reggelit, délutáni teát ap-
rósüteményekkel, fagylaltot a me-
dence és tengerparti bárban, déltől 
snackeket, hetente egy alkalommal 
gálavacsorát. Az ellátás továbbá ma-
gában foglalja az edzőtermi belépést, 
a napközbeni és esti szórakoztató 
programokat, a teniszpálya haszná-
latot, egyéb sportolási lehetőségeket 
(strandröplabda, aerobic, boccia, vízi-
labda) és a gyermekklubot a 4 és 12 év 
közötti korosztály számára. 
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Kinek ajánljuk? a szálloda 700 
méter hosszan elterülő homokos ten-
gerpartja és 147 méter hosszú, moló-
ról elérhető korallos tengerrésze révén 
minden korosztály számára aján-
lott. A gazdag all inclusive ellátás és 
a remek szolgáltatások miatt csalá-
dok számára – valamint mindazok-
nak tökéletes választás, akik egy ki-
tűnő deluxe szálloda kényeztetésé-
re vágynak.   
Elhelyezkedés, jellemzők: a he-
lyi besorolás szerinti ötcsillagos, az 
OTP Travel ajánlása szerint superi-
or négycsillagos szálloda a kedvelt 
Nabq-öbölben, közvetlenül a homo-
kos tengerparton fekszik, a nemzet-
közi repülőtértől kb. 5 km-re. A part-
ról kilátás nyílik a Tiran-szigetre. A 
20 km-re lévő Naama Bay központ-
ja a naponta kétszer közlekedő ingye-
nes shuttle busszal könnyedén meg-
közelíthető.
Szolgáltatások: a szállodában egy 
büférendszerű főétterem, valamint 
egy francia és egy halételekre specia-
lizálódott á la carte étterem ételei
közül fogyaszthatnak a vendégek. 
Emellett hat bár kínál snacket alko-
holos és alkoholmentes italokat. A 
szálloda területén egy kb. 900 m2-es 
úszómedence áll a felnőttek és gye-
rekek rendelkezésére, míg a kisebb 

Charmillion Club Resort****+

gyermekek a számukra kialakított 
gyerekmedencében élvezhetik a lu-
bickolást. 
Sportolási lehetőségek: darts, billiárd, 
strandröplabda, tenisz, vízilabda, boc-
cia, a parton vízisportokra jelentkez-
hetnek az aktív pihenésre vágyók.  
Egyes szolgáltatások csak külön térí-
tés ellenében vehetők igénybe (biliárd, 
szörfvitorlázás, búvárkodás)! 
Ingyenes Wi-Fi csak a közös terekben 
áll a vendégek rendelkezésére. 
Szállás: a hotel 374 modern és ele-
gáns szobával rendelkezik.

Szobák: a kb. 42 m2-es superior szo-
bák légkondicionálóval, televízióval, te-
lefonnal, minibárral, tea- és kávéfőzé-
si lehetőséggel, széffel, a fürdőszobák 
hajszárítóval felszereltek. A szobák egy 
részéhez erkély vagy terasz tartozik. A 
szoba, pótággyal 2 felnőtt és 2 gyermek 
elhelyezésére alkalmas.  A szobákban a 
Wi-Fi felár ellenében érhető el. 
Ellátás: all inclusive, amely tartal-
mazza az üdvözlő italt, napi három-
szori főétkezést büférendszerben a 
főétteremben, üdítőitalok és helyi al-
koholos italok fogyasztását a hotel 
bárjaiban, késői reggelit, délutáni teát 
aprósüteményekkel, délutáni snacke-
ket, heti két alkalommal vacsorát az 
á la carte étteremben (előzetes asz-
talfoglalás szükséges). 
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Kinek ajánljuk? gyerekbarát szol-
gáltatásai, kedvező fekvése, változa-
tos animációs programjai és all inclu-
sive ellátása miatt elsősorban gyer-
mekes családoknak ajánljuk a szál-
lodát, de az aktív pihenést kedvelő 
pároknak is kitűnő választás.
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti ötcsillagos szálloda 
a Nabq-öböl partján fekszik, 10 perces 
autóútra a Nemzetközi repülőtértől. 
Szolgáltatáso: a szálloda 250 mé-
ter hosszan elterülő privát tengerpart-
tal rendelkezik. A hotel két büfétter-
mében, hét bárjában, három á’la carte 
éttermében, egyiptomi és nemzetkö-
zi ételeket kínálnak. Négy meden-
ce, két gyermekmedence, gyermek-
klub a 4-12 év közötti gyerekeknek, 
vízi csúszdák gyermekek és felnőttek 
számára egyaránt, spa- és egészség-
központ, fitneszterem, röplabda, íjá-
szat, billiárd, búvárkodás, teniszpálya, 
amfiteátrum, 100 fő befogadására al-
kalmas konferenciaterem biztosítja a 
vendégek kényelmét és szórakozását 
(egyes szolgáltatások térítés ellené-
ben vehetők igénybe). Ingyenes Wi-Fi 
használatára a szálloda közös terei-
ben van lehetőség. 
Szállás: a Jaz Mirabel Beach szállo-
da 645 szobával rendelkezik.
Szobák: a superior szobák mind-
egyike zuhanyzós, egyénileg szabá-
lyozható légkondicionálóval, műhol-
das tv-vel, telefonnal, tea- és kávé-
főzővel, széffel, térítés ellenében mi-
nibárral, hajszárítóval felszerelt. A 
szobákhoz erkély vagy terasz tartozik.  
Lekérésre deluxe családi szoba fog-
lalható, mely egy négy fős családnak 
kényelmes választás. 
Ellátás: all inclusive, amely tartal-
mazza az üdvözlő italt, napi három-
szori főétkezést büférendszerben 

Jaz Mirabel Beach*****

a szálloda főéttermében, üdítő-
ket és helyi alkoholos italokat a ho-
tel bárjaiban, késői reggelit, délutá-
ni teát aprósüteményekkel, fagylal-
tot a medence melletti és tengerpar-
ti bárban, déltől snackeket, hetente 
egy alkalommal gálavacsorát az ar-
ra kijelölt éttermekben és bárokban, a 

megadott időszakban. Az ellátás to-
vábbá magában foglalja az edzőter-
mi belépést, a napközbeni és esti szó-
rakoztató programokat, teniszpá-
lya használatot, egyéb sportolási le-
hetőségeket (asztali tenisz, darts) és 
a gyermekklubbot a 4 és 12 év közötti 
korosztály számára.
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Kinek ajánljuk? az ötcsillagos Jaz 
Belvedere szállodát elsősorban azok-
nak ajánljuk, akik nyaralásuk során 
gyönyörű tengerpartra és nyugal-
mas kikapcsolódásra vágynak ma-
gas színvonalú szolgáltatásokkal. Az 
all inclusive ellátás és a gyerekbarát 
szolgáltatások miatt családok szá-
mára is remek választás a Jaz Belve-
dere szálloda. 
Elhelyezkedés, jellemzők: a nagy 
területen elhelyezkedő, több épület-
ből álló helyi besorolás szerinti ötcsil-
lagos szálloda csodás kerttel övezett 
környezetben, közvetlenül a tenger-
parton épült. A hotel építészeti stílu-
sát és atmoszféráját az arab-marok-
kói hatások teszik különlegessé.  A 
tengerpart homokos, a vízbe egy kb. 
80 m-es úszó mólón lehet bemenni, 
úszócipő viselete ajánlott.  A repülő-
tértől 10 km-re, Sharm El Sheikh óvá-
rosától kb. 20 km-re fekszik a hotel. 
Szolgáltatások: a szállodában egy 
terasszal rendelkező főétterem talál-
ható, ahol a reggeli, ebéd és vacsora 
vehető igénybe svédasztalos formá-
ban. A tenger specialitásait és medi-
terrán ízeket kedvelők a Sayadeya 
á la carte étteremben vacsorázhatnak 
(felár ellenében, a helyszínen előre 
foglalás szükséges).  Három bár, köz-
tük medence melletti és tengerparti 
bár kényezteti a vendégeket. A diszkó 
a szórakozni vágyó vendégeket várja.
A két édesvízzel feltöltött úszóme-
dence nyugágyakkal és napernyőkkel, 
gyermekmedence, továbbá fitnesz-
terem, teniszpálya, darts és asztalite-
nisz is a vendégek rendelkezésére áll. 
Tengerpartján csak a szálloda vendé-
gei részére fenntartott napozóágyak 
és napernyők találhatók, továbbá 

Jaz Belvedere*****

strandröplabda- és focipálya áll ren-
delkezésre. A bejelentkezéskor kapott 
törölközőkártya ellenében ingyenes 
strandtörölköző biztosított medence- 
és tengerparti használatra. A napköz-
beni szórakoztatásról több nyelven be-
szélő animátorok gondoskodnak kü-
lönböző játékokkal, este műsorokkal.  
A 4-12 éves korú gyermekek részére 
gyermekklubot üzemeltetnek. Térítés 
ellenében igénybe vehető szolgáltatá-
sok: szobaszervíz, mosoda, minibár, a 
la carte étterem, teniszpálya esti hasz-
nálata, a szépségközpont szolgálta-
tásai, masszázs, török fürdő, vízispor-
tok, a játékszoba szolgáltatásai, orvos, 
gyógyszertár és üzletek.
Szállás: a Jaz Belvedere Hotel 317 
tágas, elegáns szobával rendelkezik.
Szobák: a kertre néző superior két-
ágyas, egy pótággyal bővíthető (zuha-
nyozós) fürdőszobás szobák légkondi-
cionálóval, tv-vel, telefonnal, minibárral, 
széffel, tea- és kávéfőzővel, 

hajszárítóval felszereltek, saját balkon-
nal vagy terasszal rendelkeznek. A szo-
bákban ingyenes Wi-Fi áll rendelkezés-
re. Az oldalról tengerre néző superior 
kétágyas szobák mérete kisebb, csak 2 
fő elhelyezésére alkalmasak, felszerelt-
ségük megegyezik a kertre néző szobá-
kéval. A kertre vagy tengerre néző csalá-
di szobák 2 felnőtt és 2 (13 éves kor alat-
ti) gyermek elhelyezésére alkalmasak. 
Ellátás: all inclusive, mely magában 
foglalja a napi háromszori főétkezést 
a szálloda büfééttermében, továbbá a 
napközbeni snackeket az arra kijelölt fő-
épületi, medence- és tengerparti bárban, 
valamint válogatott helyi és nemzetkö-
zi alkoholos és alkoholmentes italok fo-
gyasztását a kijelölt éttermekben és bá-
rokban, a megjelölt intervallumokban, 
pohárban felszolgálva. Sportolási lehető-
ségek: fitneszterem, a teniszpálya nap-
közbeni használata, az egészségközpont 
(szauna, gőzfürdő, jacuzzi) használata, 
strandröplabda, napközbeni animáció.
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Kinek ajánljuk? a minden kénye-
lemmel felszerelt szálloda kizárólag 16 
éven felüli vendégeket fogad, így aján-
lott mindazoknak, akiknek fontos 
szempont, hogy nyugodt környezetben 
nyaraljanak. A szálloda az all inclusive 
ellátás miatt is vonzó választás.
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti ötcsillagos, anda-
lúz stílusú szálloda a Ras Nasrani 
Bay-ben helyezkedik el. 600 méter 
hosszan elterülő, privát homokos ten-
gerparttal rendelkezik, melyről az eg-
zotikus Tiran-sziget és a Nemzetközi 
Tengerészeti Park látható. A repülőtér 
mintegy 8 km-re, a Naama Bay 15 
km-re található, ahova napi egyszer 
ingyenes shuttle busz közlekedik. 

Baron Palms Resort
Sharm El Sheikh*****

Szolgáltatások: a szálloda gondo-
zott kertjében több mint 150 pálmafa, 
két édesvízi medence vízeséssel, va-
lamint számos pezsgőfürdő szolgálja 
a vendégek kényelmét. A hotel három 
étterme, őt bárja, és egy kávézója vál-
tozatos nemzetközi kínálattal rendel-
kezik. Egyéb igénybe vehető szolgálta-
tások: információs iroda, transzfer 
Naama Bay központjába, üzletek, kli-
nika és 24 órás orvosi szolgálat, spa 
szolgáltatások (egy részük térítés elle-
nében), fitneszközpont, animációs 
programok, billiárd, darts, asztalite-
nisz. Napozóágy és strandtörölköző 
térítésmentesen vehető igénybe. 
Ingyenes Wi-Fi csak a közös terekben 
áll a vendégek rendelkezésére. 

Szállás: a szálloda 230 tágas szo-
bával és lakosztállyal rendelkezik.
Szobák: a superior utcára vagy me-
dencére néző szobák, erkéllyel vagy 
terasszal rendelkeznek. Légkondicio-
nálóval, tv-vel, széffel, térítés ellené-
ben Wi-Fi-vel, tea- és kávéfőzővel, 
hajszárítóval, 100%-os egyiptomi pa-
mut ágyneműhuzattal, törölközővel, 
köntössel felszereltek.  Felár ellenében 
24 órás szobaszerviz vehető igénybe. 
Szobái közül lekérésre háromágyas 
szoba is foglalható, melyben három 
egyszemélyes ágy található. 
Ellátás: all inclusive, mely tartal-
mazza a napi háromszori főétkezést 
büfé rendszerben a szálloda főétter-
mében, a napközbeni snacket, továb-
bá a helyi alkoholos és alkoholmen-
tes italok korlátlan fogyasztását az 
arra kijelölt éttermekben és bárokban, 
a megadott időszakban.
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Kinek ajánljuk? a Rixos Sharm El 
Sheikh az egyik legszínvonalasabb 
szálloda Sharm el Sheikh-en. Minden 
igényt kielégítő ultra all inclusive ellá-
tással, tágas, stílusosan berendezett 
szobáival, sokszínű szolgáltatásaival 
minden korosztály számára ajánlott! 
Elhelyezkedés, jellemzők: a helyi 
besorolás szerinti ötcsillagos elegáns, 
gyönyörű ápolt kerttel rendelkező 
szálloda a Nabq-öbölben épült, a 370 
méter széles, homokos tengerparton, 
kb. 22 km-re a Naama Bay-től és 8 
km-re a repülőtértől helyezkedik el. A 
tengerbe a kiépített mólón lehet be-
menni, mely 147 méter hosszú. 
Szolgáltatások: hét úszómedence, 
négy gyermekmedence, két főétte-
rem, hét á la carte étterem, öt bár 
szolgálja a vendégek kényelmét.  
Sportolási lehetőségek: darts, billiárd, 
strandröplabda, tenisz, a parton 
vízisportok helyszíni fizetés ellenében. 
A gyermekek és tinédzserek számára 
kialakított Rixy Clubban napközben 
és kora este szórakoztató programok 

Rixos Sharm El Sheikh***** Deluxe

teszik felejthetetlenné a nyaralást. A 
klubban külön Rixy fitnesz, diszkó, 
mozi terem, játék zóna gondoskodik 
a gyerekek felhőtlen kikapcsolódásá-
ról. A Rixos Royal Spa szolgáltatásai 
közül a fitneszterem, a szauna, a 
gőzfürdő, a török fürdő és a jacuzzi 
ingyenesen használható, a kozmeti-
kai és szépségkezelések, masszázs 
felár ellenében vehető igénybe. Ingye-
nes Wi-Fi használatára a szálloda kö-
zös tereiben van lehetőség. 
Szállás: a szálloda 695 szobával 
rendelkezik. 
Szobák: a superior és deluxe  szo-
bák egyénileg szabályozható légkon-
dicionálóval, telefonnal, LCD tv-vel, 
széffel, naponta üdítőitallal és sörrel 
feltöltött minibárral, kávé- és teaké-
szítési lehetőséggel, hajszárítóval fel-
szereltek, terasszal vagy erkéllyel 

rendelkeznek. A  37 m2-es superior 
szoba 3 felnőtt vagy 2 felnőtt és 1 
gyermek, az 50 m2-es deluxe szoba 
2 felnőtt és 2 gyermek vagy 3 felnőtt 
elhelyezésére alkalmas. 
Ellátás: ultra all inclusive, mely tar-
talmaz napi három főétkezést büfé 
rendszerben a szálloda főéttermében, 
késői reggelit, délutáni kávét és süte-
ményeket, napközbeni snackeket, 
nemzetközi és helyi alkoholos italo-
kat (a prémium italok felár ellenében 
fogyaszthatók), üdítőitalokat. Tartal-
mazza továbbá a napközbeni és esti 
animációt felnőtteknek és gyerekek-
nek egyaránt, a spa részlegben a tö-
rök fürdő, a fitneszgépek, a szauna, a 
jacuzzi, valamint a Rixy gyerekklub 
napi használatát. 
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1061 Budapest, Andrássy út 29.
Tel.: (1) 374-7283, 374-7284
Fax: (1) 374-7282
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Tel.: (1) 486-6060, 486-6061, 62, 63
Fax: (1) 338-2447
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Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
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Tel.: (1) 296-5490, 296-5491 
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9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 52/b.
Tel: (96) 311-249 Fax: (96) 311-510
E-mail: gyor@otptravel.hu

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.
Tel.: (82) 415-999 Fax: (82) 416-139
E-mail: kaposvar@otptravel.hu

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 6.
Tel.: (76) 416-580 Fax: (76) 493-198
E-mail: kecskemet@otptravel.hu

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504-303, 504-304 Fax: (42) 504-315
E-mail: nyiregyhaza@otptravel.hu

3100 Salgótarján, Rákóczi út 22.
Tel.: (32) 512-015 Fax: (32) 512-016
E-mail: salgotarjan@otptravel.hu

6720 Szeged, Kárász utca 15.
Tel.: (62) 552-552 Fax: (62) 552-551
E-mail: szeged@otptravel.hu

7624, Pécs, Ferencesek utcája 2. 
Tel.: (72) 587-440, 587-441, 587-442,
E-mail: pecs@otptravel.hu

8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1.
Tel.: (22) 479-163, 479-164, 479-165
E-mail: szekesfehervar@otptravel.hu

Információs vonal: (1) 486 6600
Az OTP Travel az év 365 napján reggel 6 órától este 10 óráig teljes körű idegenforgalmi 
szolgáltatással áll az ügyfelek rendelkezésére.

Tisztelt Ügyfelünk!

Bízunk benne, hogy valamennyi szolgáltatásunkkal elégedett lesz. Amennyiben valamelyik szol-
gáltatással kapcsolatban észrevétele merülne fel, úgy kérjük, hogy a hatályos jogszabályok szerint 
a helyszínen idegenvezetőnkkel vagy szolgáltató partnerünkkel jegyzőkönyvet vetessen fel, me-
lyet visszaérkezését követően 8 napon belül szíveskedjék irodánk részére elküldeni. Panaszát ter-
mészetesen megfelelő körültekintéssel kivizsgáljuk és orvosoljuk. Ezúton szeretnénk tájékoztat-
ni, hogy amennyiben panasza elbírálását nem megfelelőnek ítéli meg, úgy jogorvoslatért a megye-
székhelyenként működő békéltető testületekhez is fordulhat.

Az OTP Travel a következő szervezetek tagja:



Útvonalainkból:
Skandinávia, Japántól Koreáig, a Brit-szigetek és Normandia, 

az Ibériai-félsziget, a mexikói Riviéra és Los Angeles, Ausztrália 
és Új-Zéland, a Közel-Kelet kincsei, a mediterrán térség partvidéke 

és szigetei, a Karib-térség szigetvilága.

Válasszon többszáz útvonal közül a hajosut.hu oldalon, 
vagy kérje munkatársaink segítségét személyre szabott utazásához!

Csoportos hajóútjaink mellett egyéni hajóutak 
széles választékát kínáljuk a világ tengerein,

vezető hajótársaságok flottájával!

HAJÓZZA KÖRBE A VILÁGOT!

…mert biztosan utazik!
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