TERMIN WYJAZDU: 18 lipiec – 15 sierpień 2003
CZAS TRWANIA: 28 dni
EKIPA:
Sześcioosobowa – PÓŁNOC – POŁUDNIE: Południowcy to: Ewa – studentka zarządzania
AGH w Krakowie, tegoroczna absolwentka Ania (DOKTORA BAKTERIA) stomatologii
Akademii Medycznej w Zabrzu, tegoroczni absolwenci Paweł – elektronika oraz Rafał –
informatyka Politechnika Śląska w Gliwicach. Północ reprezentują: Ania-tegoroczna
absolwentka geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Aśka - nauczycielka wychowania
fizycznego ze Sztumu.
WIZA:
Wizę egipską można uzyskać w Ambasadzie Arabskiej Republiki Egiptu mieszczącej się w
Warszawie na ulicy Alzackiej 18, tel. 022 prefix 617 69 73
Aby uzyskać wizę należy do wniosku wizowego dołączyć bilet rezerwację biletów np.
lotniczych. Koszt wizy około 90 zł.
Wizę można również otrzymać na lotnisku w Egipcie, ale w przypadku lotów rejsowych a nie
czarterowych. My wykupiliśmy w biurze turystycznym tylko bilet lotniczy, stąd musieliśmy
wizy załatwić w Polsce. Pozostali w naszym samolocie będący zorganizowaną wycieczką
wizy dostali w Egipcie.
TRASA:
1 dzień: 18/19 lipiec
- Przelot Warszawa – Hurghada
- Przejazd do Luksoru
- Płyniemy na Bananową Wyspę
2 dzień: 20 lipiec
- Luksor – Dolina Królów
- Świątynia Luksorska
3 dzień: 21 lipiec
- Luksor – Świątynia w Karnaku
- Przejazd do Asuanu
4 dzień: 22 lipiec
- Daraw – targ zwierząt hodowlanych
- Kom Ombo – Świątynia Sobka
5 dzień: 23 lipiec
- Abu Simbel
- Zbiornik Nassera
- Wielka Tama Asuańska
- Świątynia Philae
6 dzień: 24 lipiec
- Wyspa Elephantyna na Nilu

-

Wyspa Kitchnera na Nilu
Przejazd do Asjut

7 dzień: 25 lipiec
- Z Asjut przejazd do oazy Charga, a potem do oazy Dachla
- Przyjazd do Mut w oazie Dachla
8 dzień: 26 lipiec
- Muzeum etnograficzne w Mut
- Gorące źródła
9 dzień: 27 lipiec
- Przejazd do oazy Farafra
- Ogrody Farafry oraz gorące źródła
- Wyjazd jeepem na Białą Pustynię
- Nocleg na Białej Pustyni
10 dzień: 28 lipiec
- Krystaliczne Góry
- Czarna Pustynia
- Przejazd do Bawiti w oazie Baharyyia
11 dzień: 29 lipiec
- Przejazd jeepem 450km pustyni do oazy Siwa
12 dzień: 30 lipiec
- Siwa – wydmy
- Wzgórze Umarłych
13 dzień: 31 lipiec
- Ruiny Sali
- Świątynia Aleksandra
- Wyjazd do Aleksandrii
14 dzień: 01 sierpień
- Przyjazd do Aleksandrii
- Katakumby
15 dzień: 02 sierpień
- Fort w Aleksandrii
- Akwarium
- Biblioteka Aleksandryjska
16 dzień: 03 sierpień
- Przejazd do Kairu
- Muzeum Starożytności
17 dzień: 04 sierpień

-

Giza – piramidy i Sfinks
Sakkara – najstarsza piramida
Dashur – piramidy
Memfis – alabastrowy Sfinks
Suk kairski

18 dzień: 05 sierpień
- Cytadela w Kairze
- Meczet Al - Nasir
- Meczet Mohammada Alego
- Muzea: Wojska, Policja, Pożarnictwa
- Meczet Sułtana Hassana
- Meczet Al – Azar
- Miasto Umarłych
19 dzień: 06 sierpień
- Dzielnica koptyjska
- Przejazd do Suezu
20 dzień: 07 sierpień
- Kanał Sueski
- Przejazd do Świętej Katarzyny na Synaju
21 dzień: 08 sierpień
- Klasztor Św. Katarzyny
- Wejście na Synaj 2285m npm
22 dzień: 09 sierpień
- Zejście z Synaju
- Przejazd do Dahabu
23 dzień: 10 sierpień
- Dahab - PLAŻA
24 dzień: 11 sierpień
- Wyjazd do Nuweiby i Kolorowy Kanion
25 dzień: 12 sierpień
- Snurkowanie w Blue Hole
26 dzień: 13 sierpień
- Przejazd do Hurghady
27 dzień: 14 sierpień
- Hurghada
- Akwarium
28 dzień: 15 sierpień

-

Przelot z Hurghady do Polski

CZAS:
Na terenie Egiptu o jedną godzin wprzód do czasu obowiązującego w Polsce.
ŚRODKI TRANSPORTU, CZYLI JAK NIE STRACIĆ CIERPLIWOŚCI W
OCZEKIWANIU NA ŚRODEK LOKOMOCJI...
Podczas naszej podróży za główny środek lokomocji służyła nam wieloosobowa taksówka.
Było nas 6 osób stąd koszty wynajęcia samochodu rozkładały się na całą szóstkę.
Bardzo wygodny środek lokomocji, bo zawiezie pod drzwi hotelu. Tańszym środkiem są
autobusy, na które można niestety czekać wiele godzin i się nie doczekać, bo najczęściej jak
już przyjadą to są pełne i nikogo więcej nie zabierają (inaczej jest jak autobus zaczyna kurs w
danej miejscowości w której się znajdujemy, można liczyć wtedy na 15 spóźnienie). Jedyne
co można usłyszeć w kasie: „Wait 10 minutes, bus is coming, no problem mister...”. Drugim
mankamentem autobusów jest to, iż dworce znajdują się poza miastem lub na jego obrzeżach,
więc i tak trzeba wynająć taxi, aby dojechać do hotelu. Poza tym przez całą noc Arabowie
oglądają bardzo głośno filmy na video... o bardzo zróżnicowanej tematyce;).
Najtaniej i najpewniej podróżuje się pociągami, poza tym bilety w kasie można kupować ze
zniżką na kartę ISIC (bardzo przydatna w muzeach). Szkoda tylko, że nie można pociągami
dojechać w każde miejsce Egiptu.
Trasa
Hurghada – Luksor
Luksor - Asuan
Asuan - Daraw
Daraw – Kom Ombo
Kom Ombo - Asuan
Asuan – Abu Simbel Asuan
Asuan - Asjut
Asjut – Chagra
Charga - Dachla
Dachla - Farafra
Farafra - Baharyyia

Ceny przejazdów w Egipcie
Środek transportu
Cena za 1 os. (LE)
Taxi
38
Pociąg*
13
Bus
2
Taxi
0,7
Bus
1,5
Bus
40
Pociąg*
Taxi
Taxi
Taxi
Jeep

Baharyyia - Siwa
Jeep
Siwa – Aleksandria
Autobus
Aleksandria – Kair
Pociąg*
Kair – Suez
Autobus
Suez – Św. Katarzyna
Autobus
Św. Katarzyna - Dahab
Autobus
Dahab – Nuweiba Taxi
Dahab
Dahab - Hurghada
Autobus
*- cena biletu II klasy + zniżka na ISIC

27
10
8
15
75 (wycieczka z
noclegiem na pustyni)
150
27
13
8
25
16
25
79

WALUTA:
Funty egipskie (LE). Wymienia się na miejscu dolary (1 USD = 6,15 LE). Zachodnia waluta
wymieniana jest w bankach lub kantorach.
POGODA:
Egipt najlepiej odwiedzić w czasie wiosny, kiedy nie jest jeszcze zbyt gorąco. Temperatury
wahają się wtedy w okolicach 20 stopni. Jeżeli wybieracie się do Egiptu aby pozwiedzać
Luksor i Górny Egipt najlepszym do tego czasem jest zima. Latem panuje w Luksorze
potworny upał sięgający 50 stopni - zwiedzać w zasadzie można tylko między 6-9 rano, a
potem późnym wieczorem. Szczyt sezonu letniego przypada w Egipcie na okres od czerwca
do sierpnia, jest wtedy najgoręcej, ale i tak przyjeżdża najwięcej turystów.
PRZEWODNIKI:
W Egipcie korzystaliśmy z oryginalnego przewodnika Lonely Planet – Egypt. Z kolei opisy
miejsc (zwłaszcza świątyń i grobowców) zamieszczone są w przewodniku Egipt wydanego
przez Pascala (przedruk Rough Guide) Poza tym wiele informacji uzyskaliśmy dzięki
Internetowi. Jeśli ktoś chce mieć ze sobą mapę Egiptu polecam Egypt 1: 1 000 000
Wydawnictwa Cartographia (chociaż w sumie się nie przydaje). Plany miast w Egipcie są
praktycznie niedostępne, wiec należy opierać się na planach zamieszczonych w
przewodnikach.
ELEKTRYCZNOŚĆ:
Sieć taka jak w Polsce, te same wtyczki.
BEZPIECZEŃSTWO:
Egipt jest krajem bezpiecznym, albo tak wyglądającym, ze względu na to, iż we wszystkich
miejscach turystycznych znajdują się pokaźne grupy uzbrojonej policji turystycznej lub też
nieumundurowanej tajnej policji (po broni łatwo rozpoznać). W każdym zabytku turysta jest
kontrolowany, przechodząc przez bramkę do wykrywania metalu, a także kontroli poddany
zostaje podręczny plecak. Do kilku miejscowości (Hurgada – Luksor – Asuan – Abu Simbel)
turyści jadą w konwoju policyjnym, w skład którego wchodzi kilka autokarów, indywidualni
turyści w taksówkach oraz dwa wozy policji (6 uzbrojonych Arabów), co chociaż pozornie
stwarza warunki bezpieczeństwa;).
Inną sprawą są zaczepki Arabów w stosunku do kobiet. Podróż samych kobiet do Egiptu jest
niewskazana. Może się to źle skończyć.
AMBASADA POLSKI:
• Ambasada RP, 5 Azis Osman Str. Zamalek, KAIR tel. 3417456, 3409584, 3405416
• Konsulat Honorowy RP w Aleksandrii,25 Talaat Harb St., (03) 487-04-07
• Konsulat Honorowy RP w Port Said, El Feda Str., (066) 32-48-79; 33-27-49
UBEZPIECZENIA:
Standardowy pakiet ubezpieczeniowy WARTA TRAVEL wykupiony wraz z legitymacją
ISIC.
TELEFONY:
Na terenie Egiptu nie ma problemu z połączeniami zagranicznymi. My korzystałyśmy z
telefonii komórkowej. Zasięg sieci telefonii komórkowej jest nawet w oazach w srodkowej
części kraju. Egipska sieć telefonii komórkowej obsługiwana jest przez dwóch operatorów:

Mobinil koszt rozmowy z Polską ok. 7,64zł/ 1min (szczyt) oraz sms 1,10zł; drugi operator to
Click: koszt rozmowy z Polską ok.8,72 zł/ 1min(szczyt) oraz sms 1,16zł.
POCZTA:
Działa bardzo dobrze i wysłane do Polski pocztówki dochodzą po około tygodniu. Kartki
pocztowe można kupić już od 25 piastrów, drogie te od 1 funta w górę. Koszt znaczka do
Polski 1,25 LE.
INTERNET:
Internet znajduje się w hotelach i kawiarenkach, gdzie za godzinę płaci się około 5 - 10
funtów. Najlepiej w Aleksandrii w Bibliotece Aleksandryjskiej, gdyż za samo wejście płaci
się 5 LE i oprócz zwiedzania do woli można korzystać z Internetu.
TARGOWANIE SIĘ:
Targowanie się o każdą rzecz jest codziennym rytuałem, któremu należy się poddać, żeby nie
przepłacać. Jedyną miejscowością w której praktycznie nie targuje się jest Siwa. Tam ceny
dla turystów są takie same jak dla miejscowych. Jest to niesamowita odmiana, po pewnym
czasie, kiedy podróżując od 2 tygodni i targując się każdego dnia, można od tego odpocząć.
WYŻYWIENIE:
Wybrane ceny artykułów spożywczych (1 USD = ok. 6,15 LE):
-

Woda mineralna niegazowana 1,5l 1,5 LE

-

Soki w „sokarniach” 1 – 3 LE

-

Falafel 0,25 – 2 LE

-

Kushari 1 – 2 LE

-

Sharma 3 LE

-

Fuul 1 LE

-

Lasania 3 LE

-

Egipska pizza 8 LE

-

Obiad (niezły) w restauracji można kupić za 8 - 10 LE (zupa, ryż z kurczakiem i
sałatka pomidorowo-ogórkowa – to najczęstszy zestaw)

-

Dżem figowy (słoik) 2 – 4 LE

-

Bułki „paluchy” 10 piastrów (!!!)

-

Chleb 1 LE

-

Serki w pudełku 3 – 4 LE

-

Coca-cola mała 50 piastrów, duża 0,75 – 1 LE

-

Herbata 1 LE

-

Piwo 5 LE (w knajpie nawet 10)

-

1 kg pomidorów, ogórków 1-2 LE

-

Lody 1 LE

-

Melon 2 – 4 LE

-

Arbuz 5 – 8 LE

NOCLEGI:
Ceny noclegów w Egipcie oraz adresy tanich hoteli (1 USD = 6,15 LE)
Miasto
Hotel
Cena (LE)
Luksor
Saint Mina Hotel (z klimą)
12,5
Cleopatra Street
Asuan
Marwa Hotel (bardzo blisko dworca
8
kolejowego) naprzeciwko Schroniska
Młodzieżowego (z klimą)
Dachla
New Welcome Hotel (z klimą)
15
(Mut)
W centrum Mut
Baharyyia
Camp w Bawiti – właściwie spaliśmy na
10
(Bawiti)
dworze, bo w pomieszczeniu za gorąco
Siwa
Hotel Yousef w centrum
6-8
Aleksandria New Welcome Hotel na nabrzeżu
11
(NIE POLECAM – obskurnie i z pchłami)
Kair
Richmond Hotel (z klimą)
15
41 Sherif Street
Suez
Hotel Sina (z klimą)
15
Święta
Beduin Camp
10
Katarzyna
Dahab
Star of Sinai Hotel (z klimą)
15
Hurghada
Queen Hotel (z klimą)
20

CO POZA TYM KAŻDY POWINIEN MIEĆ:
• karimata i śpiwór (niezbędne rzeczy, zwłaszcza śpiwór w hotelach, lub też podczas
nocnych przejazdów pociągiem, gdzie jest często zabójcza klimatyzacja, poza tym
karimata jeśli planuje się nocleg na Górze Synaj – na szczycie dostępne są za opłatą 5 –
10 LE koce i materace),
•

okulary słoneczne (zbawienne dla oczu przy słońcu),

•

czapeczkę – jak nic można dostać udaru słońca,

•

spodnie – najlepiej długie,

•

sandały (bez nich nie da rady, nawet podczas kąpieli w morzu),

•

dużo T – shirtów,

•

chusta – czasem do meczetów kobiety muszą mieć nakrycie na głowę,

•

duże ilości kremów o wysokim filtrze (chyba, że ktoś lubi wyglądać niczym rak),

•

telefon komórkowy,

•

drobne na bakszysz – wystarczy 25 piastrów, ale różnie to bywa,

•

dużo cierpliwości względem Arabów;),

CENY WSTĘPÓW (LE)
Miasto
Luksor

miejsce

Cena (LE) ze zniżką ISIC
za 1 os.
Ok. 14
5
10
6
6
6
10
10
10
5
5
5
19,5
Ok. 4

feluka po Nilu
wstęp na Bananowa Wyspę
Dolina Królów
Ramesseum Temple
R’Mose – grobowce dostojników
Habu Temple
Luxor Temple
Karnak Temple
Asuan
Philae Temple
Wielka Tama Asuańska
Ogród botaniczny na Wyspie Kitchnera
Kom Ombo Kom Ombo Temple
Abu Simbel Abu Simbel Temple
Dachla
Muzeum regionalne
(Mut)
Farafra
Wycieczka jeepem do Białej Pustyni,
103
Czarnej Pustyni i Kryształowych Gór, w
tym dodatkowo nocleg na pustyni,
kolacja, śniadanie i przejazd do oazy
Baharyyia.
Siwa
Mumie na Wzgórzu Umarłych
6 (bakszysz)
Aleksandria Katakumby
6 + przewodnik (15 LE za
6 osób)
Fort Qaitbay
6
Muzeum ryb
1
Akwarium
1
Biblioteka Aleksandryjska
5
Kair
Muzeum Starożytności
10
Sala z mumiami w Muzeum Starożytności
20
Giza – przejazd na wielbłądzie, w tym
wstęp na teren Sfinksa i piramid oraz
55
wejście do jednej z nich
Sakkara – piramida schodkowa
10
Dashur – piramida łamana oraz druga do
5
której można wejść w ramach biletu
Memfis – alabastrowy Sfinks
7
Cytadela w Kairze (w tym meczet Al
10
Nasir, meczet Mohammada Alego, kilka
muzeów)
Meczet sułtana Hassana
6
Dahab
Kolorowy Kanion w okolicach Nuweiby –
34 + 25 za transport z
jeepem
Dahabu do Nuweiby i z
powrotem

Snurkowanie na rafach koralowych
Hurghada

Akwarium (super!!!)

Ceny taksówek:
Miasto
trasa
Luksor
Z lotniska na dworzec autobusowy
Z przeprawy promowej do kas
Od kas do Doliny Królów
Z Doliny Królów do Ramesseum
Z Ramesseum do Habu
Z Habu do przystani promowej
Przejazd do Karnaku z centrum miasta
Asuan
Przejazd do Daraw
Z Daraw do Kom Ombo
Z centrum Kom Ombo do Świątyni
Z Kom Ombo do Asuanu
Łódka w wyspę Philae
Prom na wyspę Elephantynę
Łódka na wyspę Kitchnera
Siwa
Przejazd osiołkami do Świątyni
Aleksandra
Aleksandria Tramwaje w mieście
Kair
Metro
Transport na cały dzień – Giza, Sakkara,
Dashur, Memfis
Taksówki po mieście
Suez
Taksówki po mieście
Do i z dworca autobusowego
Święta
Dojazd do klasztoru
Katarzyna
Dahab
Przejazd z dworca autobusowego do
centrum

18 + 5 za sprzęt (płetwy,
okulary, rurka)
5

Cena (LE) za 1 os.
7 (za dużo)
2
2
2
0,5
1
0,5
2
0,75
0,25
1,5 (!!! Za 50km)
2,5 (w obie strony)
0,5
5 (tam i z powrotem)
Ok. 7
20 – 35 piastrów
0,75
20
3 – 7 (za całą taxi)
25 piastrów
1
10 (cała taxi)
5-10 (za całą)

INNE PRZYKŁADOWE CENY (LE):
• przejażdżka bryczką w Luksorze 5
• chusta (biała) 12
• figurki „bazaltowe” (licho wie co to w końcu jest) 3 sztuki 17
• figurki skarabeuszy ok. 5
• piramidki 2 – 3
• perfumy 0,5 - 1 za gram
• fiolki do perfumów średnio 10 – 15, ale można za 5
• szkatułki 5 – 10
• koszulki 15 – 20
• chusty – szale 20 w górę
• egipskie filiżanki 15 w górę
• srebrne kolczyki - jak się trafi to nawet za 25, ale najczęściej drogie i... niezbyt piękne
• papirus – bardzo drogi, podróbki na bananie już od 3 funtów

pocztówki 0,25 - 1
DOBRYCH RAD NIGDY ZA WIELE
•

•

Tanie czartery do Egiptu mogą wystawić turystę na próbę cierpliwości, bo potrafią się
spóźnić nawet 6 godzin (egipski czarter linii FLASH AIR). O godzinie wylotu nawet
obsługa lotniska ma dość mgliste pojęcie.

•

Należy uważać na Arabów, zwłaszcza turystki nie powinny zostawać same, bo mogą
szybko dostać różnorodne propozycje, a czasem nie tylko propozycje... Nie zawsze jest to
miłe. Tak więc panowie powinni swoje kobiety pilnować.

•

Najlepiej na początku dowiedzieć się w hotelu o miejscowe ceny, żeby wiedzieć o ile się
targować.

•

Woda – pić tylko butelkowaną

•

Jeśli chodzi o jedzenie, to przez 4 tygodnie jedliśmy wszystko co się dało;). Praktycznie
każdy miał jednodniową biegunkę. Do przeżycia. Dlatego też najlepiej zabrać spore
ilości SMEKTY i LOPERAMIDU. Z takim zaopatrzeniem można jeść co dusza
zapragnie. NAPARWDĘ!!!

•

Uwaga! W Dahabie z kranu leci tylko i wyłącznie SŁONA woda, nie nadająca się do picia

•

W Dahabie znajduje się centrum nurkowania prowadzone przez Polaków za 3$ = 18LE
zawiozą do fajnego miejsca, gdzie można popływać i pooglądać kolorowe rybki i rafy
koralowe

•

Jeśli jedzie się z Asuanu przez Asjut do oaz środkowego Egiptu, to na 100% zostanie się
zatrzymanym na dworcu w Asjucie. Policja nie da się ruszyć nigdzie poza obręb dworca
(a najlepiej kawiarenki na peronie), poczym odstawi na dworzec autobusowy lub do
taksówki na czas odjazdu.

•

Dość wysoka jest cena przejazdu jeepem Baharyyia – Siwa (900LE =150$) za całe auto.
Tak więc najlepiej poruszać się grupą 6-7 osób (zresztą jak po całym Egipcie), bo koszty
rozkładają się na cała grupkę. Tak samo w przypadku taksówek wieloosobowych.
Czasami znalezienie dodatkowych podróżnych jest kłopotliwe.

•

Pod żadnym pozorem do morza nie wchodzić gołymi stopami!!!! Może się to skończyć
pięknymi ranami!!!

•

Noclegi... różne, zależy co, kto lubi. Nie polecam NEW WELCOME HOTEL w
Aleksandrii... najbardziej obskurny hotel jaki widziałam... no i te pchły...

•

Wynajmując pokoje w hotelach najlepiej brać takie z klimatyzacją. Cena niewiele większa
(dodatkowo 2-3LE od pokoju), za to nieporównywalnie większy komfort, gdy za oknem

temperatura sięga powyżej 40 stopni. No chyba, że ktoś jest masochistą. Wiatrak pod
sufitem niewiele daje... klima to jednak klima.

