Dahab

Žavingas nedidelis žvejų kaimelis, išsidriekęs Raudonosios jūros pakrantėje, tik apie
viena valanda kelio automobiliu (~100 km) nuo triukšmingojo Šarm El Šeicho kurorto,
tikriausiai keliautojus labiausiai keri tuo, jog yra viena iš nedaugelio kurortinių vietų
Egipte, kurios dar yra nepaliestos masinio turizmo.

Pailsėti nuo civilizacijos čia atvyksta tie, kurie nori atitrūkti nuo didelio miesto šurmulio, nenori
atostogauti gausiai turistų apgyvendintose vietose, mėgsta neįprastai planuoti savo poilsį ir
nepageidauja būti linksminami animatorių komandų.
Į Dahabą turistus traukia dvi pagrindinės priežastys - senamiestis su savo jaukia ir
atpalaiduojančiai ramia atmosfera bei Raudonoji jūra, siūlanti unikalią galimybę nardyti ar
buriuoti.
Dahabe patogu nardyti tiek giliau po vandeniu, tiek netoli kranto (paviršiuje), nes
yra daugiau nei 20 nardymo centrų, tarp kurių ir gerai patyrusiems nardytojams žinomi BLUE
HOLE bei CANYON, kuriuose bus taip pat draugiškai ir profesionaliai priimtas bei aptarnautas
tiek pradedantis, tiek jau įgudęs jūros gelmių žinovas. Įmanoma suorganizuoti ir individualias
nardymo ekskursijas, kurių programos planuojamos atsižvelgiant į nardyti pageidaujančio turisto
pasirengimo lygį.
Šis Raudonosios jūros pakrantės perlas susideda iš dviejų dalių
- Assalah žvejų kaimelio ir administracinio Dahabo centro, esančio šalia įlankos. Tarp šių
pagrindinių Dahabo kurorto vietų ir už jų driekiasi viešbučių teritorijos.
Vietiniai viešbučiai Dahabe turistus pasitinka jaukia aplinka bei namus primenančia atmosfera.
Dahabo krantinėje rasite keletą veikiančių kavinukių, kuriose galima skaniai ir palyginus
nebrangiai bet kuriuo metu pavalgyti.
Assalah gyvenvietė yra labiausiai išvystyta Dahabo kurorto dalis. Dahab išvertus iš arabų
kalbos reikškia „auksinis“, tačiau tai simbolizuoja ne metalą, o kiek akys aprėpia visur matomą
aukso spalvos smėlį. Šiuo metu dauguma atvykstančiųjų pailsėti į Dahabą yra jaunimas iš
įvairių pasaulio šalių, pageidaujantis įdomiai, netradiciškai ir aktyviai praleisti laisvalaikį nardant,
buriuojant ar mėgaujantis kitais vandens sporto privalumais. Paskutiniais metais Dahabo
kurortas tampa populiarus ir tarp keliautojų iš vakarų bei rytų Europos šalių.
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Lapkritis:24

Gruodis:1,8,15,22,29
7,14
HAPPY LIFE VILLAGE 3*

HB,AI

HILTON DAHAB RESORT 5-*

IBEROTEL DAHABEYA 4*

HB,AI

IBIS STYLES DAHAB LAGOON 4*

HB,AI

MERCURE&nbsp; BAY VIEW 4*

HB,AI

SWISS INN RESORT 3+*

TROPITEL OASIS 3+*

BB,HB,AI
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LE MERIDIAN RESORT 5*

HB,AI

kainos nurodytos asmeniui (dviviečiame kambaryje)

* į kainą įskaičiuota:

lėktuvo bilietai (skrydžiai iš Vilniaus į Sharm El Sheikhą) ;

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

pervežimas : oro uostas - viešbutis - oro uostas.

* į kainą neįskaičiuota:

sveikatos draudimas;

ekskursijos;

asmeninės išlaidos.

* dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis el. paštu : infoaratravel@yahoo.com
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* vizos kaina į Egiptą 70 LTL (20 EU) / asm.
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