Safaga

Nedidelis kurortinis miestelis Raudonosios jūros pakrantėje su ilgais smėlio
paplūdimiais. Safaga visame pasaulyje garsėja gydomosiomis smėlio savybėmis ir
unikalia jūros vandens sudėtimi.

Kurorte labai ramu, žmonių čia ne itin daug. Vietiniai gyventojai poilsiautojus pasitinka su
ypatingu svetingumu. Viešbučiuose karaliauja šeimyniškai jauki ir šilta atmosfera. Čia nėra daug
parduotuvių ar naktinių klubų, tad išėjus iš viešbučio teritorijos ypatingų pramogų nerasite.
Aplinkui vyraujanti atmosfera nuteikia jaukiam poilsiui su visa šeima. Be to, kurorto kainos yra
gana patrauklios.
Kurortą ypač pamėgo banglenčių sporto entuziastai. Jūros srovės ir vėjas šiam sportui čia
ypač palankus.
Giluminio nardymo mėgėjams Safaga taip pat turi ką pasiūlyti. Ramiuose
įlankos vandenyse galima išvysti delfinų ir vėžlių. Visai netoli nuo kranto galima pasigrožėti
žmogaus rankos nepaliestais koralų rifais. Be to, nardymo mėgėjai neturėtų likti abejingi ir į 30
metrų gylį nugrimzdusiam keltui „Salem Express“.
Vietos gidų lydimi
galėsite apsilankyti Tobijaus saloje ar prie Klaudiano kalno, esančio Rytų dykumoje, bei
apžiūrėti senovinius akmens karjerus. Čia iškastą granitą romėnų imperatoriai naudojo savo
reprezentaciniams statiniams, pavyzdžiui, Forumo aikštės statyboms Romoje. Safagos centre
stūkso XVI amžiaus turkiškas fortas.
Vietos mikroklimatas ir juodasis Safagos smėlis daro stebuklus, ir tai ne išsigalvojimas.
Sergantieji odos ligomis ar turintieji kaulų-raumenų sistemos sutrikimų čia iš tiesų pataiso savo
pašlijusią sveikatą. Visiškai tikėtina, kad ateityje Safaga sudarys pačią rimčiausią konkurenciją
gydomiesiems Negyvosios jūros kurortams.
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MENAVILLE SAFAGA 4*
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HB, AI

1555,- (45

LOTUS BAY SAFAGA 4*
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HB, AI

1555,- (45

SHAMS SAFAGA 4*

7

AI

1793,- (519 eu

kainos nurodytos asmeniui (dviviečiame kambaryje)

* į kainą įskaičiuota:

lėktuvo bilietai (skrydžiai iš Vilniaus) ;

viešbutis su parinktu maitinimu arba be maitinimo (RO, BB, HB, FB, AI) ;

pervežimas : oro uostas - viešbutis - oro uostas.

* į kainą neįskaičiuota:

sveikatos draudimas;

ekskursijos;
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asmeninės išlaidos.

* dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu : infoaratravel@yahoo.com

* vizos kaina į Egiptą 70 LTL (20 EU) / asm.

Click for weather forecast
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