
 
 

 
 

 

EGYPT – ISTANBUL 

Po stopách sv. Pavla z Téb 

 
Termín:     23. – 29. apríla 2019 
Odlet: 8:50  Košice-Barca (KSC) 
Prílet: 19:35  Košice-Barca (KSC) 
                                                                                   
Cena:  890 €       
V cene sú transfery na letisko, lety Košice-
Hurgada-Košice, 6x nocľah s polpenziou, 
výlet s miestnou CK do púšte ku kláštorom 
sv. Pavla a Antona. 
 
 
Program 
   
1. deň  Odlet z Košíc do Hurgady s medzipristátím v Istanbule. Transfer z 

letiska, ubytovanie – Hotel Golden Rose*** 
2. deň  V púšti navštívime najstaršie kláštory: pustovníkov sv. Antona a sv. 

Pavla. Ich korene siahajú do 4. storočia, keď sa mnísi začali 
usadzovať v skrytých jaskyniach v skalách na úpätí hory Galala Al-
Qibliya pri Červenom mori. Obidva kláštory sú považované za 
najsvätejšie miesta koptskej cirkvi v Egypte.   

3. – 5. deň Relax pri mori, fakultatívne výlety pre záujemcov. 
6. deň Celodenná prehliadka Istanbulu. Veľkú batožinu nám odbavia v 

Hurgade až do Košíc. Po prílete do Istanbulu výlet do centra mesta. 
Najznámejšie pamiatky ako námestie Hipodrom, Yerabatan Saray s 
podzemnými cisternami, ktoré slúžili ako zásobáreň vody, Modrá 
mešita sultána Ahmeda v starom meste, ďalej jeden z najväčších 
skvostov celého Turecka – Topkapi palác s mnohými pokladmi 
Osmanskej ríše. Chrám Božej Múdrosti - Hagia Sofia. Veľký Bazár, 
kde si v centre tureckých obchodníkov vychutnáte čaro obchodovania 
a zjednávania cien. 
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 Fakultatívne výlety: 
Luxor Môžeme sa vydať za historickým bohatstvom mesta Luxor. Vzdialený je 

približne 260 km, cesta autobusom trvá cca 4 hodiny. Mesto bolo 
postavené na mieste starovekých Téb, dodnes môžeme obdivovať 
fascinujúce pamiatky ako Memnónove kolosy, Údolie kráľov, chrám 
kráľovnej Hatšepsóvet - alabastrové dielne a atď. Súčasťou výletu je aj 
prehliadka chrámu v Karnaku. 
Cena: dospelý 92 €, dieťa do 12 rokov 46 € 

Káhira Celodenný výlet do hlavného mesta Egypta – do Káhiry začína v skorých 
ranných hodinách. Počas prehliadky uvidíme svetoznáme pyramídy, 
Sfingu v Gíze, Egyptské múzeum v centre mesta, pevnosť Citadela, 
najslávnejšiu káhirskú mešitu Univerzita al-Azhar a mnohé ďalšie 
pamiatky.  
Cena: dospelý 90 €, dieťa do 12 rokov 45 €. 

Hurgada 
Akvárium 

V časti El Dahar poskytuje domov tisícom vodných živočíchov vrátane 
400 druhov žralokov a rají. Uvidíme rozmanité živočíchy žijúce v 
Červenom mori, ale aj mnoho iných. Cena vstupného: 6 – 12 €. 

 
 

 
 
 

Pozor: treba CESTOVNÝ PAS ! 


