Taba

Grožis ir ramybė – taip galima apibūdinti vieną naujesnių, Egipto ir Izraelio pasienyje,
Sinajaus pusiasalyje esančių kurortų – Taba.

Šis kurortas nuo Šarm El Šeicho nutolęs 200 km. Kalnai, švelni ir rami jūra, ryškiai
geltoni ir terakotiniai mažaaukščiai viešbučiai, stiliumi primenantys arabiškus kaimus, ši aplinka puikiai tiks žmonėms norintiems pabėgti nuo kasdienybės.
Visi Tabos viešbučiai jungiasi bendra architektūrine stilistika, puikiai derančia prie
kraštovaizdžio. Net ir patys paprasčiausi kurorto viešbučiai turi puikius, švarius, be laivų motoro
gausmo, itin ramius paplūdimius.
Palei auksaspalvius smėlio paplūdimius išsidėstę nauji
aukštos klasės viešbučiai, priklausantys tarptautinėms viešbučių grandinėms. Jų teritorijos, tai
tikras kraštovaizdžio architektūros stebuklas: čia ir laiptinės terasos, ir dirbtinės lagūnos, apstu
žalumos ir žydinčių augalų. Tai maloni aplinka poilsiui su vaikais – puikiai įrengti žaidimų
kambariai, žaidimų aikštelės, pramogos, jaukūs paplūdimiai. Poilsiautojų patogumui kai
kuriuose viešbučiuose siūloma „viskas įskaičiuota“ maitinimo sistema.
Kurortas įsikūręs šalia šiuolaikinio greitkelio vedančio į Kairą ir yra labai patogus pažintinėms
kelionėms. Iš čia galima nuvykti į Šv. Jekaterinos vienuolyną ir Spalvotąjį kanjoną. Netoli nuo
Tabos esančioje Faraonų saloje yra išlikusi XII amžiaus kryžiuočių tvirtovė Salach-el-Dina. Iš
šio kurorto labai lengva nukeliauti į Jordaniją bei žymiąją Petrą, apsilankyti Izraelyje ir
pasimaudyti Negyvojoje jūroje. Tabos kurortas - viena iš populiariausių vietų tinkančių
nardymui. Šis kurortas didžiuojasi savo koraliniais rifais bei galimybe stebėti delfinus, tropines
žuvis, vėžlių kolonijas. Golfo mėgėjų šiame kurorte laukia 18 duobučių dykumų golfo aikštynas.
Tabos kurortas tiesiog pritaikytas žmonėms norintiems ramiai, bei turiningai praleisti savo
atostogas. Už viešbučių ribų nėra diskotekų, parduotuvių su įkyriais prekeiviais, triukšmingų
gatvių. Ramus kurortas viešbučiuose turi visa tai, kas būtina turistui. Čia jie galės gauti viską, ko
reikia geram poilsiui – ramų paplūdimį, gražų kraštovaizdį, galimybę vykti į įvairias ekskursijas
bei džiaugtis sporto pramogomis.

kainos nurodytos asmeniui (dviviečiame kambaryje)
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* 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;

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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