Luksoras — apsilankymas buvusioje Egipto sostinėje. Apsilankoma garsiajame Karalių
slėnyje, apžiūrimos trys puikiai restauruotos faraonų kapavietės; Tutanchamono kapavietė už papildomą mokestį (tik Egipto svarais): apie 100 EGP. Pravažiuojama pro Tutanchamono
kapą atradusio archeologo H. Carterio namą. Apsilankoma garsiausios moters faraonės
Hačepsutos šventykloje. Sustojama prie Memnono kolosų. Galima paplaukioti laivu po Nilą
(už papildomą mokestį: apie 5 USD), apsilankoma papirusų muziejuje ir vykstama į Karnaką.
Skiriama laiko suvenyrams alebastro fabrike nusipirkti. Ekskursija trunka visą dieną,
išvykstama anksti ryte, grįžtama apie 23.00 val. Kaina - apie 128 USD, vaikams iki 12 metų apie 64 USD (į kainą įskaičiuoti įėjimo bilietai ir pietūs, už gėrimus mokama papildomai).
Al Kuseiras (El Quseir) — išvyka apsipirkti į tipišką Egipto uostamiestį al Kuseirą (El Quseir).
Programoje numatomas apsilankymas koptų bažnyčioje, mečetėje ir laisvas laikas.
Ekskursijos metu suteikiama proga paskanauti Egipto virtuvės patiekalų geriausiame al
Kuseiro (El Quseir) žuvies ir jūrų gėrybių restorane. Pavalgius apsilankoma Egipto kavinėje ir
paragaujama arabiškos kavos arba kinrožių arbatos - karkade. Išvykstama po pietų, grįžtama
apie 21.00 val. Kaina - apie 38 USD, vaikams iki 12 metų - apie 19 USD.
Kulano (Qulan Islands) salos — kelionė į nuostabaus grožio Kulano salas, esančias Vedi al
Chamatos (Wadi El-Hamatos) nacionalinio parko pietinėje dalyje. Vykstama į Hamata Marina
uostą, esantį maždaug už 150 km nuo Marsa Alamo rajono. Plaukiant laivu link salų numatyti
trys nėrimai su kvėpavimo vamzdeliu. Nardant galima gėrėtis nuostabiu povandeniniu
gyvenimu koralų rifuose. Nardymo reikmenis už papildomą mokestį galima gauti laive.
Ekskursija trunka visą dieną, išvykstama anksti ryte, grįžtama apie 18.00 val. Kaina - apie 78
USD, vaikams iki 12 metų - apie 39 USD (į kainą įskaičiuoti pietūs ir gaivieji nealkoholiniai
gėrimai).
Super Safari — ekskursija į dykumą. Visureigiais vykstama į beduinų kaimelį. Skiriama laiko
atsigerti arbatos ir parūkyti šišą (vandens pypkę). Keturračiais motociklais važiuojama į
dykumos gilumą, ten persėdama ant kupranugarių ir trumpai pajodinėjama. Saulei nusileidus
vakarieniaujama stebint tradicinius beduinų šokius ir besisukančio dervišo šokį. Pabaigoje -

proga pasižiūrėti į dangų pro teleskopą. Kaina - apie 73 USD, vaikams iki 12 metų - apie 37
USD (į kainą įskaičiuota vakarienė, šiša (vandens pypkė) - už papildomą mokestį).
Seascope — kruizas patogiu laivu įstiklinta povandenine korpuso dalimi. Kruizo metu galima
neįžengiant į vandenį gėrėtis Raudonosios jūros gyvūnija bei augmenija ir pasidaryti
fantastiškų nuotraukų. Laivas išplaukia iš Port Galibo. Kruizo trukmė: apie 1,5 val. Išvykstama
po pusryčių, grįžtama ankstyvą popietę. Kaina - apie 68 USD, vaikams iki 12 metų - apie 34
USD (į kainą įskaičiuoti nealkoholiniai gėrimai).
Alladyn Safari — puiki proga pamatyti dykumos pasaulį ryte, kai jį geriausiai apšviečia saulės
spinduliai. Pirmiausia visureigiais („Jeep Land Cruiser“) vykstama į dykumos gilumą, paskui
apsilankoma beduinų kaimelyje, jodinėjama kupranugariais ir pusryčiaujama dykumoje tikru
egiptietišku stiliumi. Po pusryčių „Honda“ markės keturračiais motociklais važinėjama po
dykumą ir paplūdimį (apie 30 min.). Kaina - apie 38 USD, vaikams iki 12 metų - apie 19 USD.
Quad (keturračiai motociklai) — išvyka į dykumą „Honda“ markės keturračiais motociklais,
važinėjama apie 2-2,5 valandos. Išvykos metu grožimasi laukinės dykumos kraštovaizdžiu,
stebimas saulėlydis. Išvykos metu jodinėjama kupranugariais. Kaina - apie 38 USD (žmogui
už vienvietį keturratį motociklą), apie 33 USD (žmogui už dvivietį keturratį motociklą).
Marsa Imbarako kruizas — iš Port Galibo išplaukiama į gražųjį Marsa Imbaraką - vietą,
garsėjančią unikaliais koralų rifais, jūrų vėžliais ir įvairiomis žuvimis. Šios išvykos atrakcija proga pamatyti jūrų karvę! Programoje numatyti du nėrimai su kvėpavimo vamzdeliu.
Ekskursija trunka visą dieną, į viešbutį grįžtama apie 17.00 val. Kaina - apie 68 USD, vaikams
iki 12 metų - apie 34 USD (į kainą įskaičiuoti pietūs, nealkoholiniai gėrimai laive, atvežimas,
nardymo reikmenys: kaukė, plaukmenys, vamzdelis).
Rojaus paplūdimys - Šarm al Luli — nardymas su kvėpavimo vamzdeliu šalia vieno
gražiausių Marsa Alamo regiono paplūdimių. Al Gamalijos (Wadi El Gamal) nacionaliniam
parkui priklausanti rojaus pakrantė, šalia kurios yra nepaprastas koralų rifas, - tai vieta, prie
kurios nesišvartuoja turistų laivai, o svečiais susidomėjusios žuvys priplaukia pasisveikinti.
Kadangi įlanka rami, vanduo joje šiltas, vėjas netrukdo stebėti povandeninio pasaulio. Laikas
paplūdimyje: apie 3 val. (laikas skiriamas nardyti su kvėpavimo vamzdeliu ir poilsiui). Dėl
gamtos apsaugos nacionalinio parko teritorijoje nėra sanitarinės infrastruktūros. Kaina - apie
38 USD, vaikams iki 12 metų - apie 19 USD.
Satayah — vykstama į Hamatos vietovę ir laivu išplaukiama į kruizą. Bus galima gėrėtis
delfinais jų natūralioje aplinkoje, o jeigu pasiseks - paplaukioti šalia jų. Kelionės metu numatyti
du sustojimai: pirmą kartą sustojama paplaukioti su delfinais, o antrą kartą - prie rifo. Kaina apie 78 USD, vaikams iki 12 metų - apie 39 USD (į kainą įskaičiuotos gido paslaugos kruizo
metu, pietūs, nealkoholiniai gėrimai, nardymo su kvėpavimo vamzdeliu įranga
pradedantiesiems).
Asuanas — piečiausias Egipto miestas, įsikūręs prie gražiausios Nilo atkarpos. Apsilankoma
prie Didžiosios užtvankos ir Nasero tvenkinio. Apžiūrima Izidės šventykla Filės saloje. Kruizas
motorlaiviu po Nilą aplink didžiausią Asuano salą - Elefantiną. Apsilankoma Egipto kvepalų
parduotuvėje. Apžiūrimas nubių kaimelis. Ekskursija trunka visą dieną, išvykstama anksti ryte,
grįžtama apie 23.00 val. Kaina - apie 128 USD, vaikams iki 12 metų - apie 64 USD.

Turistai turi galimybę dalyvauti vietinėse ekskursijose, kurios yra apmokamos vietoje.
Ekskursijos į vietines lankytinas vietas, dažniausiai esančias netoli viešbučio, yra puiki
laisvalaikio praleidimo forma. Klientams, dalyvaujantiems vietinėse ekskursijose, nėra
kompensuojama maitinimas bei nakvynė, kurių jie neišnaudoja būdami ekskursijose. Vietinės
ekskursijos yra organizuojamos vietos turizmo agentūrų pagal jų pačių nustatytas sąlygas.
Nesusirinkus minimaliam turistų skaičiui, ekskursija gali ir neįvykti.
Čia pateiktos ITAKOS organizuojamos ekskursijos. Ekskursijas galite įsigyti savo
nuožiūra ir vietinėse agentūrose.

