Doživeti Sinaj, 9 dni
razno, džipi
–
–
–

Mojzesova gora in samostan sv. Katarine
puščavska avantura z džipi v Sinajsko puščavo
počitnice ob Rdečem morju Sharm el Sheika in Dahaba

25.02.2022 do 05.03.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Odlična zgodba! Prvi dan se spočijemo in morda naužijemo koralnih bogastev. Naslednji
dan se vzpnemo na Mojzesovo goro in okusimo beduinsko življenje. Potem se v osrednjih
dneh potovanja temeljito naužijemo sinajske puščave v vsej njeni veličastnosti – z džipi
prekrižarimo vse najlepše kotičke in se sprehodimo po najlepših trasah; uživamo v globokih
zvezdnih nočeh in v družbi beduinov. Za konec še enkrat uživamo v Rdečem morju, tokrat v
Dahabu.
Kratka in sladka nepozabna potovalna poslastica – kontrast morja in puščave. Za
ljubitelje narave in prvinski odklop od domače resničnosti.
1. dan LJUBLJANA – SHARM EL SHEIK. . Zbor potnikov v Ljubljani in polet preko
vmesnega letališča poletimo proti Sharm el Sheiku na Sinaju. Prevoz do hotela. Nočitev.
(letalo, H)
2. dan SHARM EL SHEIK – prosto, obisk koralnih grebenov. . Zajtrk. Prosto za počitek
in uživanje na plaži. Za doplačilo lahko dan izkoristimo za izlet z ladjico po koralnih grebenih,
kjer nas očara živahen in barvit svet Rdečega morja. Večerja in nočitev. (H, ZV)
3. dan SHARM EL SHEIK – prosto, obisk koralnih grebenov ali izlet po želji. . Zajtrk.
Prosto za počitek in uživanje na plaži. Za doplačilo lahko dan izkoristimo za izlet z ladjico po
koralnih grebenih, kjer nas očara živahen in barvit svet Rdečega morja. Večerja in nočitev.
(H, ZV)
4. dan SHARM EL SHEIK - SVETA KATARINA – vzpon na MOJZESOVO GORO.
. Zgodnji odhod. Vožnja proti samostanu sv. Katarine, ki je eden najstarejših in najbolj
pomembnih krščanskih samostanov. Navduši nas utrjena zgradba visoko v sinajskih gorah,
ki je najlepša prav od zunaj. V skladu z odpiralnim časom samostan tudi obiščemo. Vstopimo
v glavno cerkev in vidimo goreči grm. Kosilo. Popoldne se odpravimo na vrh Mojzesove gore.
Dobri dve uri hoda je do cilja, po želji si lahko za del poti, skoraj do vrha, privoščite kamelo.
Tu vas čaka nagrada – razgled, ko zadnji, zlato rumeni žarki ustvarjajo čudovite sence na

goli pokrajini pod nami. Kot Mojzesi smo, ki prejemamo božje zapovedi … Vrnitev v beduinski
kamp. Večerja in nočitev. (beduinski kamp, ZKV)
5. dan SVETA KATARINA – z džipi v SINAJSKO PUŠČAVO. . Zajtrk. Celodnevni džip
safari v puščavo. Z džipi se odpeljemo v puščavsko brezpotje, daleč od cest in civilizacije.
Obiščemo vse najlepše razgledne točke, se sprehodimo po izbranih poteh in izkusimo
najlepša doživetja, ki jih sinajska puščava ponuja. Posebna je po raznolikosti in divji
razbrazdanosti. Vozijo nas beduinski vozniki, ki nam pripravijo slastne obroke, kavo in čaj ter
čarobne večere ob tabornem ognju. Spimo na prostem, v soju zvezdnatega neba, ki v miru
globoke puščavske noči žari nad nami. Enkrat v življenju je to treba doživeti! (spanje v
puščavi, ZKV)
6. dan SINAJSKA PUŠČAVA. . Zajtrk. Še en dan raziskovanja sinajske puščave. Dan je
poln sprehodov: obiščemo Dvojni kanjon in najvišjo sipino na Sinaju, pa tudi puščavsko
luknjo in morje sipin z ozadjem razbrazdanega črnega gorovja. Veliko je krajših sprehodov
po negibnem veličastju. Po kosilu si privoščimo počitek, po večerji pa romantičen večer ob
tabornem ognju. (spanje v puščavi, ZKV)
7. dan SINAJSKA PUŠČAVA – DAHAB. . Zajtrk. Danes nas čaka tretji puščavski dan.
Obiščemo staro nabatejsko naselbino Navabisov, potem se čez Beli kanjon spustimo do
puščavske oaze Ain Hudra. Sprehodimo se po zaprtem kanjonu, postanemo pri puščavski
gobi in drugih zanimivostih. Pozno popoldne se odpeljemo v letoviški Dahab. Prost počitniški
večer na ulicah Dahaba. Večerja in nočitev. (H, ZV)
8. dan DAHAB – SHARM EL SHEIK. . Zajtrk. Prosto za počitnice ob Rdečem morju. Dovolj
je možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Za doplačilo se lahko z džipi odpeljemo na
izlet do Modre luknje in se prepustimo letoviškemu uživanju na peščeni plaži in ob
čudovitemu koralnemu grebenu s številnimi raznobarvnimi ribicami. Zvečer se sprostimo v
večernemu vzdušju letoviškega mesta ter bogati ponudbi morske hrane. Pozno zvečer se
odpeljemo na letališče v Sharm el Sheiku. (Z, ni nočitve)
9. dan SHARM EL SHEIK - LJUBLJANA. . Polet preko vmesnega letališča proti Ljubljani
ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (letalo)
V primeru, da nočitve v sinajski puščavi ne bodo mogoče, se bomo zvečer vračali v
beduinski kamp pod Mojzesovo goro.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1128 EUR

Aktualna cena
1128 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Egipčanski vizum z asistenco lokalnega vodnika na letališču - ob prijavi
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. Coris, do 8 dni, posamično *
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

70,00 EUR
30,00 EUR

4,56 %
30,00 EUR
120,00 EUR
12,50 EUR

3,50 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : letalski prevoz iz Ljubljane ali bližnjega
letališča (če je bližnje letališče tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane in nazaj), letališke in
varnostne pristojbine (256 EUR), nočitve glede na spodnji opis, prevoze in oglede s
klimatiziranim vozilom, slovenskim vodenjem in lokalnimi vodniki, tridnevni safari z džipi po
sinajski puščavi (džipi, polni penzion, voda, podloge, vodenje), vstopnine, stroške priprave in
organizacije potovanja.
Namestitev: 4 nočitve v hotelu 3-4* z zajtrkom in 1x tudi večerjo, 1 nočitev v beduinskem
kampu pod Mojzesovo goro (preprosti dvoposteljni bungalovi ali skupna ležišča s TWC) s
polnim penzionom, 2 nočitvi v puščavi s polnim penzionom, vodo, čajem in kavo.
Možna doplačila na kraju samem: – izlet na koralni greben s kosilom: 40 EUR,– izlet do
Modre luknje v Dahabu z džipi: 30 EUR,
VIZUM: Slovenci potrebujemo egipčanski vizum, ki ga dobimo na letališču v Egiptu. Za
doplačilo ob prijavi (30 EUR), vam ga uredi naš lokalni partner na letališču. Potrebujemo vsaj
še 6 mesecev veljaven potni list. ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 15
PRIPRAVA POTOVANJA: 10.12.2021
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s

kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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