Mozės kalnas ir Šv. Kotrynos vienuolyna— naktinis žygis į Sinajaus kalną (2285 m
virš jūros lygio), ant kurio Mozė iš Dievo gavo lentelę su dešimtimi įsakymų.
Pasitikus nepaprastą saulėtekį kalno šlaitu nusileidžiama į Šv. Kotrynos vienuolyną,
pastatytą maždaug 530 m. po Kr. Jis priklauso graikų stačiatikių bažnyčiai. Jame
saugomos vertingos kolekcijos: VI a. bizantiškos mozaikos, Šv. Jono Krikštytojo,
Dievo Motinos ir Šv. Kotrynos ikonų kolekcija. Kaina - apie 55 Eur. Jojimas
kupranugariu į kalno viršūnę iki pusės kelio - apie 20 USD.
Spalvotasis kanjonas — žygis dykumos bekelėmis. Apie 1,5 val. trunkantis žygis
trečiuoju pasaulyje pagal dydį Spalvotuoju kanjonu. Kaina - apie 60 Eur (į kainą
įskaičiuoti pietūs).
Šv. Kotrynos vienuolynas, Dahabas — vykstama į Sinajaus pusiasalio gilumą aplankomas Šv. Kotrynos vienuolynas Mozės kalno papėdėje. Apsilankoma Dahabo
vietovėje, kur numatytas laisvas laikas ir pasivaikščiojimas pajūrio pėsčiųjų alėja.
Kaina - apie 50 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs).
Jeruzalė—visos dienos ekskursija į Izraelį. Kelias per Negevo dykumą, pro
Negyvąją jūrą veda į Šventąjį Miestą - Jeruzalę. Aplankomos vietos — Kristaus Kapo
bazilika, Via Dolorosa (Kryžiaus kelias), Golgota, Alyvų kalnas, Betliejus - Kristaus
Gimimo bazilika. Kaina - apie 130 Eur.
Jordanijos Petra— autobusu vykstama į uostą, lipama į katamaraną, Akaboje
kertama Egipto ir Jordanijos siena. Autobusu vykstama į Petrą (apie 2 val.).

Nepaprastai įspūdingu antruoju pasaulyje pagal dydį Siko (Siq) tarpekliu einama į
stulbinantį nabatėjų miestą, iškaltą uoloje. Programoje numatyta aplankyti didįjį
faraono lobyną, karalių kapavietes, uoloje iškaltas šventyklas, amfiteatrą. Kaina apie 285 Eur (į kainą įskaičiuoti pietūs, už gėrimus mokama papildomai).
Sea Scope— kelionė laivu stikliniais šonais, grožintis gražiausiais Raudonosios jūros
koralų rifais neįžengiant į vandenį. Kaina - apie 35 Eur.
Diena laive — visos dienos išvyka laivu. Nardoma su kvėpavimo vamzdeliu ir (arba
akvalangu) su instruktoriumi. Sustojama ties Faraono sala ir Fiorda. Kaina - apie 55
USD už nardymą su kvėpavimo vamzdeliu, apie 85 USD už nardymą su
kvėpavimo vamzdeliu ir vieną nusileidimą po vandeniu su nardymo
instruktoriumi (į kainą įskaičiuoti pietūs ir nealkoholiniai gėrimai).

