GYAKORLATI TANÁCSOK EGYIPTOMI TARTÓZKODÁSHOZ

ÁRAMELLÁTÁS: Egyiptomban az áramellátás eltérhet az európai 220 V-os normától.
Helyenként előfordulhat 380 V, illetve jellemző az erős feszültségingadozás. Egyiptomban
bármikor lehetnek és gyakoriak az áramkimaradások. Ilyenkor a szállodákban egyáltalán
nem, vagy csak részlegesen működnek az elektromos berendezések (világítás,
légkondicionáló, hűtő, stb.).
BIZTONSÁG: Egyiptomban a turisták által látogatott területeken általában jó a közbiztonság,
de mindig fokozottan figyeljenek értékeikre, főként, ha nagyvárosokba utaznak. A fakultatív
programok bonyolítása során még manapság is néha előfordulhat, hogy a buszok
konvojokban és/vagy katonai kísérettel indulnak csak el, amely az Önök biztonságát
szolgálja. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az őröket, katonai intézményeket fényképezni
tilos!
BORRAVALÓ: az arab országokban hagyomány a „baksis” fizetése. A borravaló nagyon
elterjedt, sőt, bizonyos esetekben kötelező – mindenért, akár a legapróbb szolgáltatásért is,
és általában előre adják, biztosítva ezzel, hogy jó szolgáltatásban részesüljünk. A
szolgáltatások értékének kb. 10%-át vagy kisebb összegeknél 1-2 USD-t szokás baksisként
adni. Ha el akarjuk kerülni a „baksis” adásával kapcsolatos kellemetlen helyzeteket a
szállodákban, hajón vagy kirándulás közben, javasoljuk, hogy készüljenek fel ezekre a
kiadásokra (kb. 15 USD-nyi összeg egy hétre, amelyet érdemes kis címletekben magukkal
vinni). Figyelembe kell venni, hogy az egyiptomi alapfizetések rendkívül alacsonyak, és a
baksis az Önöket a szállodában és kirándulásokon kiszolgáló személyzet fizetésének fontos
kiegészítő részét jelenti.
EGÉSZSÉG: Egyiptomban gyakran előfordul a ’Fáraó átka’-ként is emlegetett, hasmenéssel és
gyomorbántalmakkal, esetlegesen hányással járó, de megfelelő kezeléssel általában gyors
lefolyású betegség. Ez esetben sokat segíthet egy helyi gyógyszer, az Antinal. Ha utazásuk
során orvosi ellátásra szorulnának, hívják fel a biztosítótársaságot és értesítsék róla helyi
képviselőinket is. Amennyiben irodánkon keresztül foglalják biztosításukat, és biztosítónkkal
szerződött orvosok szolgáltatásait veszik igénybe, a helyszínen az ellátásért általában nem
kell fizetni, egyéb esetben a biztosítótáraság utólag téríti meg a költségeket, amennyiben azt
jogosnak ítéli meg. Búvároknak, és extrém sportot űzőknek kiegészítő biztosítást ajánlott
kötni, ezekről érdeklődjön az utazási irodákban.
ÉJSZAKAI ÉLET: A szállodák területén vagy közvetlen közelükben bárok, klubok és
szórakozóhelyek lehetnek. Egyiptomban az élet az utcákon, bazárokban csak este kezdődik,
és egészen hajnalig eltarthat, ezért előfordulhat, hogy az éjszakai nyugalom különösen a
városi szállodák esetében nem teljesen zavartalan. Kérjük, vegyék tekintetbe azt is, hogy a
szállodák fölött légi folyosók lehetnek, így gyakran repülőgépek zajával is számolni kell még
napközben is.

ÉRTÉKEK: Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a szállodai szobákban hagyott értékekért sem a
szálloda, sem irodánk nem vállal felelősséget. Azonban ajánljuk a szobai és/vagy recepción
található széfek használatát!
FÉNYKÉPEZÉS, VIDEÓZÁS: Egyiptomban a katonai és rendőrségi területek közelében, a
nyilvános épületeknél és egyes múzeumokban tilos bármilyen jellegű fénykép, vagy felvétel
készítése. Tilos továbbá videózni vagy fényképezni imádkozó embereket, valamint a nőket.
Az iszlám vallás hagyományai szerint nem illik fényképezni az embereket sem, így ha helyi
lakost szeretnének fotózni, mindenképpen előzetesen kérjék a beleegyezését. A Kairói
Múzeumban és a Királyok Völgye sírkamráinál tilos fényképezni és filmezni. A legtöbb
szállodában található fotós bolt, ahol fotós kellékeket be lehet szerezni, ám általában
drágábban, mint a városközpontban vagy Magyarországon. Érdemes szem előtt tartani azt is,
hogy a szállodákban és a turisták által gyakran látogatott területeken népviseletbe öltözött
tevés és lovas helyiek még a fényképezésért is pénzt kérhetnek el. Továbbá hazautazás előtt
érdemes meggyőződni arról is, hogy a kirándulásokon és a szállodák fotósainál vásárolt
felvételek a megfelelő képanyagokat tartalmazzák.
INTERNET: Több szállodában a lobbyban található Wi-Fi, de ez a legtöbb esetben térítés
ellenében vehető igénybe, továbbá meglehetősen drága és leterhelt. A szobákban - a
luxusszállodákat kivéve - többnyire nem elérhető a wireless/vezetékes internet szolgáltatás,
még térítés ellenében sem. A városokban találhatók olyan kávézók, bárok és éttermek,
amelyek ingyenes Wi-fi használatot kínálnak az ott fogyasztó vendégek számára.
Mobilinternethez külföldi állampolgár csak egyes szállodákban juthat, a városban lévő
internetszolgáltatók, ugyanis csak szerződés keretében adhatnak el mobil internet
szolgáltatást, szerződést pedig csak egyiptomi állampolgár köthet.
KÖZLEKEDÉS: A turisták által leggyakrabban használt közlekedési eszköz a taxi, mert olcsó és
gyors. Javasoljuk, hogy az utazás megkezdése előtt alkudják ki a díjat a sofőrrel. Egyes
szállodák shuttle buszokat közlekedtetnek a városközpontba, erről a szállodák leírásában
kaphatnak tájékoztatást. A helyi közlekedési morál és vezetési stílus eltér a Magyarországon
megszokottól, ezért az autóbérlést az Önök biztonsága érdekében nem javasoljuk. Ha mégis
autót bérelnének, mindenképpen érdeklődjenek a helyi szokásokról és feltétlenül kössenek
teljes körű casco biztosítást. A legtöbb főút aszfaltozott, ám minőségük gyengébb a
Magyarországon megszokottaktól, továbbá egyes szakaszok használatáért fizetni kell.
Egyiptomban az utak mentén biztonsági ellenőrző pontok vannak, kérjük, mindig álljanak
meg a pontoknál és adják át a kért papírokat. A legmegbízhatóbb autókölcsönző
kiválasztásához tájékozódjanak idegenvezetőinknél. A kölcsönzés feltétele a nemzetközi
jogosítvány és dombornyomott bankkártya, valamint szükség lehet kiegészítő biztosítások
megkötésére. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az autóbérlés korhatárhoz kötött,
melynek feltételeiről az autókölcsönzőknél érdeklődhetnek. Kérjük fizetéskor és főleg
visszajárónál fokozottan figyeljenek az 50 EGP és az 50 piaszteres címletekre, melyek nagyon
hasonlítanak egymásra, azonban értékük igen különböző.
PÉNZVÁLTÁS: Pénzváltásra szinte minden szállodában van lehetőség, illetve a bankfiókokban
és pénzváltó irodákban is biztonságosan lehet beváltani USD-t vagy EUR-t egyiptomi fontra.
Bankkártyát a legtöbb szállodában és magasabb kategóriájú étteremben elfogadnak. A
bankautomaták készpénz felvétele esetén általában egyiptomi fontot adnak ki, melynek

átváltása az adott magyarországi kártyakibocsátó bank szabályai alapján kerül megállapításra
és levonásra a számláról. Sok szállodában található pénzváltó automata, amely az USD-t és
az EUR-t egyiptomi fontra váltja. Javasoljuk, hogy készpénzt kis címletekben vigyenek
magukkal, mert a nagy címletű pénz felváltása sok esetben még a szállodákban is nehézséget
okozhat.
RUHÁZAT: Főként a nyári szezonban nagyon meleg van és erős a napsugárzás, ezért
javasoljuk, hogy könnyű nyári ruhákat, napszemüveget, valamint a nap ellen
kalapot/sapkát/kendőt mindig vigyenek magukkal. A napközbeni meleg után a klimatizált
helyiségek, a kiránduló- és transzferbuszok, ill. az esték hűvösnek tűnhetnek, így
csomagoljanak hosszú ruhákat, könnyű pulóvert is. A programok alatt érdemes kényelmes,
lapos talpú, strapabíró cipőt, szandált viselni. Kérjük, vegyék figyelembe az ország vallásából
adódó öltözködési szokásokat, melyek alapján tilos a nudizmus és a monokini, még a
szállodák medencéi körül is. Továbbá bizonyos helyekre csak megfelelő öltözetben (fedett
vállak és térdek) lehet belépni. A szállodákban, az egyes éttermekben és étkezéseknél külön
előírások szabályozhatják az öltözéket, mely általában a nőknél fedett vállakat és térdeket,
férfiaknál pedig fedett vállakat és hosszúnadrágot jelent. Egyes magas kategóriás szállodák
ettől eltérő, elegánsabb viseletet is előírhatnak. Kérjük, előre tájékozódjanak az utazási
irodákban az alkalomhoz illő viseletről a szállodákban és az éttermekben.
STRANDOK: A tengerpartok közelében jellemzően korallzátonyok, korallfalak, korallfoltok
találhatók, amelyek némely helyen egészen a partig nyúlnak, ezért mindenhol fürdőcipő
viselését javasoljuk. A korallpadok és korallzátonyok partközeli részén, továbbá a sekély
partszakaszoknál a vízállás különösen apály esetén alacsony lehet, néhol a víz teljesen vissza
is húzódhat – ezeken a partszakaszon csak a zátony tenger felőli külső szélénél a mélyvíz
alkalmas úszásra. A korallzátonyok, illetve a sekély szakaszok fölé sok szálloda stéget épít,
amelyeken keresztül kényelmesen megközelíthető az úszásra alkalmas vízfelület. Az élő
korallokból álló korallpadokra és korallzátonyra tilos rámenni, kérjük, figyeljék emiatt a helyi
jelzéseket. A partszakaszokat a szállodák homokkal töltik fel, így a napágyak alatt a part
szinte mindenhol homokos, ám a tengerfenék jellemzően korallos – aprókavicsos.
ÜNNEPEK: Január 7. Kopt keresztény karácsony, Január 25. a 2011-es arab tavasz
forradalom napja, Április 25. a Sínai-félsziget felszabadítása, Május 1. a munka ünnepe, Kopt
Keresztény Húsvét, Május 2. Tavaszi Fesztivál, Május 15-június 14. Ramadán hónap (a
Ramadán ünnep dátuma néhány nappal változhat), Június 30. a 2013-as felkelés napja
(Mohamed Morsi elnökségének egy éves évfordulója), Június 14-15.: Eid Al Fitr ünnepe (a
Ramadán hónapot lezáró ünnep), Július 23. - 1952-es forradalom napja, Szeptember 13-16.
Áldozati Ünnep, Október 3. Muharram ünnepe (az Iszlám időszámítás kezdete), Október 6.
Fegyveres Erők napja, December 12. Mohamed Próféta születésnapja.
VÍZ: Tekintettel az éghajlatra, a víz nagyon értékes és takarékoskodni kell vele. Mivel más a
csapvíz bakteriális flórájának összetétele, így a csapvíz nem fogyasztható! Kizárólag a
szállodákban kínált vagy élelmiszerboltban és vendéglátóhelyeken kapható palackozott vizet,
illetve ásványvizet fogyasszanak!

Figyelem!
Kérjük, tanulmányozzák át Egyiptomról készült tájékoztatónkat, mely információk
rendkívül fontosak ahhoz, hogy az Önök nyaralása zavartalan legyen. Felhívjuk a
figyelmüket arra, hogy ezen leírás és a "Tudnivalók A-Z" cím alatt található információk az
utazási szerződés részét képezik.
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