
Фантастичний Марс: Рай для дайверів  
 
Вильоти щосуботи – 8 днів – 599 доларів 
Київ - Марса-Алам - Київ 
 
У вартість входить Авіапереліт Київ - Марса-Алам - Київ (Польотні дані:PS7161 KBP10:00 – RMF14:10 / PS7162 RMF15:20 
– KBP19:30);  Груповий трансфер аеропорт-готель-аеропорт (тільки за наявності негативного ПЛР-теста, зробленого в 
Україні); Розміщення в обраному готелі (харчування - все включено);  Медична страховка (Для туристів старше 60 років - 
доплата за тарифом). 
У вартість не входить  Віза (по прильоту,  до квітня 2021- безкоштовно); Екскурсії, вхідні квитки; Доплата за одномісне 
розміщення; Особисті витрати. 
 
День 1 Київ – Марса-Алам 
Виліт з Києва (аеропорт Бориспіль). Приліт в Марса-Алам. 
Польотні дані: 03.10.2020-16.01.2021 PS7161 KBP10:00 – RMF14:10 / PS7162 RMF15:20 – KBP19:30 

Посадка в комфортабельний автобус. Трансфер в готель  Brayka Bay. Поселення. Відпочинок. 

День 2-4 Brayka Bay 
Відпочинок в готелі Brayka Bay. 
 
День 5 Hilton Nubian 
Трансфер до готелю Hilton Nubian. 
 
День 6-7 Hilton Nubian 
Відпочинок в готелі Hilton Nubian. 
 
День 8 Марса-Алам - Київ 
Виселення з готелю. Трансфер в аеропорт Марса-Алам. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Умови отримання безкоштовної візи на місяць: 
За рішенням єгипетського уряду, усі туристи-громадяни України, які прибуватимуть чартерними 
рейсами до губернаторств Південний Синай, Червоне море, Луксор та Асуан, будуть звільнені від 
сплати візового збору з 01 листопада 2020 року до 30 квітня 2021 року. 
Вимоги щодо обов’язкової наявності негативного результату ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж 
за 72 години до прибуття до Єгипту, наразі залишаються без змін.  
Разом з тим, існує можливість здачі такого тесту по прибуттю до низки курортних міст. 
 
Факультативні екскурсії з Марса-Алам: 

ЧТ ЛУКСОР - Ранній виїзд, повернення близько 23:00 (110€ / 55€, + 5$ круїз, 100EGP 
гробниця Тутанхамона). 

ЧТ АСУАН - Ранній виїзд, повернення близько 23:00 (110€ / 55€) 

ЧТ АСУАН + АБУ-СІМБЕЛ - Дводенна автобусна екскурсія (Мін. 6 осіб, 210€ / 105€). 

ПН ЕЛЬ-КУСЕЙР - екскурсія в 2-й половині дня (45€ / 22€) 

ПН / ЧТ СУПЕР САФАРІ -  з пополудні до 21:00 (50€ / 25€) 

ПН-ВТ-СР-ЧТ Мото-сафарі - до 18:00 (Тільки для дорослих; 50€ - за двох, 40€ - інд.) 

Щодня SEASCOPE / MEGA NEFERTARI - круїз на півдня з Порт-Галіб (60€/30€ - 70€/30€) 

СР / ЧТ ОСТРОВИ ХАМАТА - дайвінг з черепахами. Екскурсія на цілий день, повернення 
після 18.00 (65€ / 35€) 

https://feerie.com.ua/ua/country/ukraine
https://feerie.com.ua/ua/country/egypt
https://feerie.com.ua/ua/node/1617
https://feerie.com.ua/ua/node/1618
https://feerie.com.ua/ua/node/1624
https://feerie.com.ua/ua/node/1625
https://feerie.com.ua/ua/node/1627
https://feerie.com.ua/ua/node/1628
https://feerie.com.ua/ua/node/1629
https://feerie.com.ua/ua/node/1629
https://feerie.com.ua/ua/node/1631


ПН / ПТ МАРСА МУБАРАК - дюгонь. Екскурсія на цілий день з Порт-Галіба, повернення після 
17:00 (60€ / 30€) 

ПТ Satayeh - «Будинок дельфінів» (попереднє замовлення до ВТ). Екскурсія на цілий 
день (70€ / 35€) 

Зверніть увагу: 
- діти 0-2.99 років - безкоштовно, 3-12 років - 50%; 
- з собою мати захист від сонця, вітру, а також воду для пиття. Для водних екскурсій - речі для 
купання, рушники; 
- рекомендується мати із собою єгипетські фунти для санітарних зупинок під час екскурсій (Луксор, 
Асуан); 
- чайові водієві - $1. 
Документи для екскурсій: 
Луксор, Асуан, Марса Мубарак, острови Хамата - копія паспорту 
Асуан + Абу-Сімбел - оригінал паспорту 

 
 
 
 

https://feerie.com.ua/ua/node/1632
https://feerie.com.ua/ua/node/1634

