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Grup i Klientów Indywidualnych

Pierwsza przygoda z Saharą
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Wstęp

Obszar Sahary jest niemal równy wielkości USA i obejmuje 9
milionów kilometrów kwadratowych podzielonych na regiony.
Największym regionem jest wielka Pustynia Libijska
stanowiąca ponad 1/5 Afryki Północnej. Z kolei w Egipcie
Sahara zajmuje prawie 681 km kwadratowych czyli więcej niż
2/3 kraju.

Egipska Sahara rozciąga się między Nilem a Libią. Północną
granicę stanowi Morze Śródziemne, natomiast na południu
jedna pustynia zlewa się z kolejną w taki sposób, że nie ma
naturalnej linii oddzielającej Egipt od Sudanu.

Zachodnia strona egipskiej Sahary to niekończące się wydmy
Wielkiego Morza Piasku - Pustyni Libijskiej, rozciągającej się
na 600 km między oazą Siwa na północy a Gilf Kebir na
południu, formując naturalną i niezbadaną granicę między
Egiptem a Libią. Przyjmuje się, że Wielkie Morze Piasku ze
wschodu na zachód ma przeciętnie 250 km szerokości, a na
południu dochodzi aż do 400 km. Prawda jest taka, że zasięg
jego geograficznej izolacji jest nie do opisania.
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Opis programu

Harmonogram „Pierwszej przygody z Saharą” został
opracowany przede wszystkim z myślą o grupach incentive oraz
wymagających klientach indywidualnych, którzy szukają
alternatywy do tradycyjnego zwiedzania Egiptu i są
spragnieni „pierwszego kontaktu” z „prawdziwą pustynią”.

Program tej ciekawej, kilkudniowej wyprawy prowadzi do
najpiękniejszych miejsc Pustyni Zachodniej między oazami
Baharija i Farafra. Trasa przejazdu prowadzi przez Pustynię
Czarną, Pustynię Kryształową, Białą Pustynię Wschodnią i
Zachodnią oraz Pustynię Aqabat, gdzie znaleźć można Magiczne
Źródło i nieznany grób z mumiami.

Istotną cechą eskapady jest fakt, że rejony te przemierzane są
od wewnątrz, z głębi pustyni. Obejmują obszary oddalone o
około 1-1,5 dnia podróży od najbliższej asfaltowej drogi.

Scenariusz ten jest idealny dla tych, którzy po raz pierwszy
pragną poczuć piękno, wyjątkową mistykę oraz dotyk wielkiej,
niezmierzonej i tajemniczej Sahary.
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Opis programu

Dzień 1

•Przylot do Kairu,

•Transfer do Oazy Baharija,

•Zwiedzanie Oazy: gaje, ogrody palmowe i wzgórza,

•Opcja dodatkowa: grobowce Bawiti: Zed-Amun-Efankh i

Bannantiu, świątynia Ain Muftella, Świątynia
Aleksandra

Wielkiego oraz Muzeum Mumii,

•Nocleg w hotelu w Oazie.

Dzień 2

•Czarna Pustynia,

•Pustynia Kryształowa,

•za Kryształowym Wzgórzem - terytorium wschodniej części
Pustyni Zachodniej,

•nocleg na Pustyni w namiotach w okolicy „Aqabat Pass”.
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Opis programu

Dzień 3

• Pustynia Aqabat:

– Aqabat Pass,

– Magiczne Źródło,

– Wzgórze Mumii,

• Z Pustyni Aqabat dawnym szlakiem karawan w stronę

księżycowych pejzaży wschodniej części Białej Pustyni,

• Nocleg w namiotach na Białej Pustyni.
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Opis programu

Dzień 4

• Oaza Farafra:

– odpoczynek,

– możliwość kąpieli w gorącym leczniczym źródle Bir 
Sitta,

– wizyta w miejscowym muzeum sztuki prowadzonym 
przez lokalnego artystę – Badra,

• Powrót na zachodnią część Białej Pustyni,

• Źródło Ain Hadra, gdzie istniała kiedyś rzymska osada,

• Powrót do Oazy Baharija przez Pustynię Kryształową i 
Czarną Pustynię,

• Osada Al-Heiz,

• Nocleg w hotelu w Oazie Baharija.
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Opis programu

Dzień 5

• Transfer do Kairu,

• Fakultatywne: (Piramidy w Gizie, kolacja pożegnalna na 
luksusowym statku na Nilu, połączona z występami 
artystycznymi i muzyką lokalną),

• Kolacja,

• Bazar Khan El-Khalili,

• Transfer na lotnisko.
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Krajobrazy pustyni
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ZASADY PODCZAS SAFARI

• Wykwalifikowani i doświadczeni w wyprawach na pustynie przewodnicy prowadzący
grupę są odpowiedzialni za bezpieczeństwo tej grupy. Dlatego też podczas safari ich
decyzje i sugestie powinny być przyjmowane bezdyskusyjnie.

• Przewodnicy prowadzący grupę mają prawo podczas trwania safari zmienić trasę,
program itp. zgodnie z ich oceną sytuacji - jeśli jest to konieczne (burze piaskowe,
niespodziewane wypadki i sytuacje itp.).

• Osoba, która swoim zachowaniem niekorzystnie wpływa na innych uczestników safari
i stwarza zagrożenie dla kontynuacji wyprawy będzie odesłana niezwłocznie do Kairu i
przestanie być traktowana jako członek grupy.

• Zabronione jest niszczenie i zbieranie na pustyni skamielin i muszelek, minerałów,
zabytkowych przedmiotów, dotykania skalnych inskrypcji.

• Podczas safari są dostępne plastikowe torby na śmieci. Nigdy nie zostawiamy żadnych
odpadów w miejscach naszych obozów. Utrzymujmy pustynie w czystości!

• Bezwzględnie zabronione jest spożywanie alkoholu i środków narkotycznych podczas
safari! W warunkach pustynnych może to spowodować sytuacje zagrożenia życia.

UWAGA: Terminy wypraw do ustalenia minimum z miesięcznym wyprzedzeniem!

Ważne
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Przybliżony cennik

1. Przelot około 1400 PLN/os.

2. Udział w programie „Pierwsza przygoda z Saharą”

Liczba osób Cena za osobę w EUR*

4 750,00

5 665,00

6 665,00

7 620,00

8 620,00

9 580,00

10 480,00

* W przypadku większych grup cena na zapytanie.

* Ceny mogą ulec zmianie pod wpływem wahań kursów walutowych. 

3. Obowiązkowe ubezpieczenie około 60 PLN/os.
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• Codziennie pełne wyżywienie full-board,

• Podczas safari woda mineralna i napoje są bez dodatkowych opłat (oprócz 
alkoholi),

• Zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2-osobowych (ewentualnie dopłata 
do pokoju jednoosobowego),

• Wszystkie niezbędne transfery,

• Zakwaterowania i noclegi zgodnie z programem (hotele, namioty),

• Wymagane pozwolenia i opłaty,

• Bilety i opłaty za wjazd do Parku Narodowego,

• Bilety wejściowe do zabytkowych miejsc zawartych w programie,

• Sprzęt biwakowy jak namioty, materace, koce itp.

• Telefon satelitarny, GPS przewodnika itp. (nie do użytku własnego),

• Lokalnych opiekunów grupy i asystę oficera straży granicznej.

Cena zawiera
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• Wydatków osobistych, jak napoje w restauracjach, hotelach, rozmowy 
telefoniczne, napiwki itp.,

• Kosztów związanych z wizą egipską (15 USD/os.) itp.,

• Opłat za pozwolenia na robienie zdjęć i filmowanie w miejscach zabytkowych,

• Opłat za nadbagaż, wysyłanie bagażu i pamiątek,

• Dodatkowych posiłków nieujętych w programie,

• Atrakcji, miejsc itp. nieobjętych programem,

• Zwyczajowych napiwków dla przewodników, kierowców i obsługi,

• Innych niewyszczególnionych świadczeń i wydatków osobistych Uczestników.

Cena nie zawiera
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Coś więcej

Dla szukających większych wrażeń, organizujemy również:

•Dłuższe wyprawy (6-14 dni) - poważne wyprawy
wymagające dużo sprzętu i zaopatrzenia, obejmujące
miejsca oddalone co najmniej 2 dni drogi od najbliższej
cywilizacji (między innymi najdłuższą wydmę świata Abu
Muharrik, Grotę Kryształową i Grotę Ubayyad, rzymskie
fortece oraz świątynie itp.),

•Ekspedycje - najbardziej profesjonalne i wymagające
ekspedycje w pełnym tego słowa znaczeniu, będące
prawdziwym wyzwaniem rzuconym siłom natury. Osoby
zdecydowane na taki rodzaj safari powinny sobie zdawać
sprawę z tego dokąd jadą. Programy te obejmują jedne z
najmniej znanych regionów na Ziemi na terenie Sudanu
i Libii. można tam zobaczyć miedzy innymi zagadkowe
inskrypcje, malowidła i tajemniczy Kryształ Libijski.
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Kontakt

ELITE CLUB TRAVEL POLSKA Sp. z o.o.
CH Panorama 
al. W. Witosa 31 lok. 201B
00-710 Warszawa
tel: 22 640 14 65, 640 14 66
kom:
e-mail:
fax. 22 858 33 00
biuro: eliteclub@ectp.pl
bilety lotnicze: biletyeliteclub@ectp.pl

600 034 200

Hanna Badowska

h.badowska@ectp.pl
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