Háttérinformációk Egyiptomról

Időeltolódás
A közép-európai nyári időszámításhoz viszonyítva +1 óra
Pénznem
Egyiptomi font, 1LE = 100 Piaszter (PT). A piaszter aktuális árfolyamát a Valutaváltóban találja.
Vízum
Vízum turista célú beutazás esetén:
Magánútlevéllel, turista céllal beutazó állampolgáraink legfeljebb egyhónapos tartózkodásra jogosító vízumot vehetnek fel
Egyiptom nemzetközi repülőterein 25 USD ellenében, vagy https://visa2egypt.gov.eg oldalon adhatják le online
vízumkérelmüket. Online kérelmezés esetén a vízumdíjat bankkártyával lehet leróni, s mértéke egyszeri beutazás esetében
25, többszöri beutazásra jogosító vízum esetén 60 USD. Az online kérelmet a beutazás megkezdése előtt legalább 7 nappal
kell benyújtani.
Vámszabályok
Turista céllal beutazók az alábbi termékekkel és eszközökkel utazhatnak be vámmentesen:

•

Turisták és kísérőik személyes poggyászai úgy mint: ruhák, ékszerek, elektronikai eszközök, hangszerek,
sportfelszerelés, kerekesszék, melyek mennyisége nem éri el a kereskedelmi mennyiséget.
•
Értékek, melyekkel kapcsolatosan a származási ország hatóságai az útlevélbe, vagy önálló okiratra
feljegyzést készítenek.
•
Új holmik, melyek mennyisége nem haladja meg a kereskedelmi mennyiséget, és nem értékesebb 1500
EGP-nél.
•
Legfeljebb egy liter alkohol, 200 gramm cigaretta, 25 szivar, vagy 200 gramm dohány.
•
Személyes használatú gyógyszerek
•
A kiindulási ország vámmentes területén vásárolt, 200 USD értéket meg nem haladó termékek.
•
10.000 USD vagy annak megfelelő összegű készpénz.
Az országból szigorúan tilos kivinni:

•
•
•
•
•
•
•
•

csak vényre kapható gyógyszereket,
éles fegyvereket és lőszert,
műemlékeket,
drogot,
államilag támogatott orvosi szereket, kivéve a személyes használatra vásárolt termékeket,
engedélyek hiányában vadállatokat,
Korall darabokat,
Mangót, bármilyen gyümölcs csemetéit, gyapot és más magokat, talajdarabot, méz és méztermékeket,
citrusféléket és pálmafa darabokat és abból készült termékeket.

Orvosi ellátás, higiénia
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Az egyiptomi állami egészségügy színvonala alacsony, a gazdasági nehézségek miatt képtelen kiszolgálni a gyorsan növekvő
számú népességet. Hiány van képzett orvosokból, sokszor alapvető gyógyszereket is a betegeknek kell beszerezni a
feketepiacon. Ugyanakkor magyar állampolgárok jogosultság hiányában, valamint nyelvi és egyéb nehézségek miatt nem is
tudják igénybe venni az egyiptomi közegészségügyi szolgáltatásokat, csak költségtérítéses szolgáltatásokat nyújtó
intézményekhez fordulhatnak.
Ezért mindenképpen javasolt az Egyiptomba történő utazás előtt megfelelő utazási/egészségügyi biztosítás kötése.
Emellett a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

•

rendelkezzenek olyan bankkártyával, melyről – szükség esetén – lehívható a kezelés összege (abban az
esetben, ha a biztosító később térít), illetve készpénz álljon rendelkezésre a gyógyintézmény által a
betegfelvétel/kezelés előtt igényelt előleghez;
•
sürgősségi – vagy bármilyen – ellátásnál a nemzetközi szakmai kapcsolatokkal, nemzetközi
minőségbiztosítási tanúsítványokkal ellátott magánkórházak, rendelők, diagnosztikai szolgáltatások (laboratórium,
radiológia) igénybe vételét javasoljuk, nemcsak a jobb minőség, kulturált környezet, hanem a személyzet pl. angol
nyelvtudása miatt is;
•
mentőautó a magánkórházaktól is igényelhető, térítés ellenében;
Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben szubszaharai afrikai országokból kívánnak belépni Egyiptom
területére (pl. Egypt Air tranzit miatt), a helyi tisztiorvosi szolgálat megkövetelheti a nemzetközi oltási igazolvány felmutatását,
abból a célból, hogy a beutazó bizonyítsa, rendelkezik az adott afrikai országra vonatkozóan Egyiptom által előírt kötelező
védőoltásokkal. Ennek hiányában a beutazót visszafordíthatják, vagy karanténba helyezhetik.
Ivóvíz, ételek
A csapvíz nem iható, a palackos ásványvizek, valamint az üdítőitalok fogyasztása javasolt. Alkohol fogyasztását az ország
törvényei nem tiltják. Helyi söröket és borokat kijelölt éttermekben és szállodákban szolgálnak fel. Alkohol tartalmú italt
vásárolni szintén csak kijelölt üzletekben lehet. Tartózkodjunk az utcán vásárolt ételek, szendvicsek fogyasztásától különösen
a nyári időszakban. Amennyiben erre mégis sor kerül, csakis jól átsült frissen elkészített ételeket vásároljanak meg. Zöldséget
és gyümölcsöt alapos lemosás, esetleg fertőtlenítés nélkül ne fogyasszunk. Az éttermi ételek gyakran erősen zsírosak. Ha
nem vagyunk hozzászokva érdemes odafigyelni rájuk.
Védőoltás
Egyiptomban nem kötelező, ajánlatos azonban utazás előtt felvenni a Hepatitis A és B, valamint a hastífusz és veszettség
elleni oltásokat, továbbá a malária elleni gyógyszeres megelőzés is tanácsos. A helyi gyógyszertárakban mindenféle
szükséges gyógyszer vény nélkül is beszerezhető.
Időjárás
Az ország klimatikus viszonyai miatt a nyáron utazóknak célszerű felkészülni a magas hőmérsékletre. A Vörös-tenger fürdésre
április-májustól október-novemberig alkalmas. A ruházat legyen könnyű, szellős, lehetőség szerint műszáltól mentes. Télen,
illetve a sivatagi térségekben éjszaka gyakorta 10 fok alá is süllyedhet a levegő hőmérséklete. Márciustól májusig
kiszámíthatatlanul lepheti meg az utazót a homok- porvihar, a khamszín.
Öltözködési, viselkedési szabályok
Az arab országokban létező viselkedési és öltözködési szabályok általában Egyiptomra is érvényesek. Hölgyek esetében a
mélyen dekoltált, hátat, vállakat is láttató, "lenge" öltözékek nem javasoltak. Utcán, nyilvános helyeken és közlekedési
eszközökön erős visszatetszést keltőek a "látványos érzelem megnyilvánulások" (csókolódzás, összeölelkezve sétálás).
Közlekedés
Az országon belül a legfontosabb turistaközpontokba légi-, vasúti- és autóbusz közlekedés is van. A legtöbb út aszfaltozott
és meglehetősen jó állapotú, ugyanakkor egyes útszakaszokon útdíjat kell fizetni. Turisták számára előírják a nemzetközi
jogosítványt ("carnet de passage") és egy helyi kötelező személybiztosítást. Az alkohol fogyasztása vezetés közben tilos.
Amennyiben kismotort vagy autót kíván bérelni, feltétlenül kössön teljes körű casco biztosítást!
Nyitva tartás
A heti pihenőnap a péntek. A hivatalokban a péntek és a szombat számít hétvégének. A legtöbb turisták által látogatott üzlet
minden nap nyitva van.
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Belépőjegyek és árak
Egyiptomban a helyi árak aránylag alacsonyak. Jelentős összeget kell azonban szánni a látnivalókra.
Íme néhány belépőjegy ára (kedvezmények nélkül - egyiptomi fontban). Diákigazolvány felmutatása esetén az árakból
általában 50% kedvezmény jár. Fényképezésért a belépődíjon túl a legtöbb helyen 5 vagy 10 LE összeget kell fizetni.
Videózás esetén ez 30-100 LE, de videózni azonban sok helyen tilos.
Szakkara: 20 LE
Giza: piramis körzet 20 LE, piramisokba a belépő további 20 LE piramisonként.
Királyok Völgye: 20 LE - 3 sírra érvényes
Királynők Völgye: 12 LE
Thébai nemesi sírok: 12 LE (egy jeggyel kettőt lehet megnézni)
Karnak: 20 LE
Luxor (esti kivilágításban): 20 LE
Hatsepszut temploma: 12 LE
Kitchener botanikus kert: 10 LE ( + kishajó)
Kalabsha templom + Beit el-Wali templom: 12 LE (+ hajó kb. 10 LE/fő)
Anba Sam'an kolostor: 12 LE
Egyiptomi Múzeum: 20 LE, a Múmiák Terméért külön kell fizetni (további 20 LE)
Citadella: 20 LE
Látnivalók:
Egyiptomról mindenkinek az ókor csodái jutnak először eszébe, holott a Vörös-tenger partvidéke is rejteget meglepetéseket
az oda utazóknak. A Vörös-tenger az Indiai-óceán beltengere. Nevét egy különleges tengeri moszat előfordulásának
köszönheti, mely a tenger alját vörösre festi. A Vörös-tenger ismert szép korallzátonyairól, érdekes víz alatti világáról és a
sok színes halról. Ráadásul az a hely, ahol a tenger környezete is rendkívül látványos, kirándulásra csábító, és óriási előnye,
hogy ma még nem túl zsúfolt. Az utóbbi 10-15 évben indult fejlődésnek a turizmus, de még ma is csak néhány jól ismert üdülő
központ várja az utazókat.
Hurghada
Magyarországon a legismertebb tengerparti célpont Hurghada, amely még 15 éve is egy kis halászfalu volt, mára viszont egy
35 000 lakosú város, nagyon sok színvonalas szállodával, jó közlekedési, kirándulási lehetőségekkel. Szueztől délre, 395
km-re fekszik Egyiptom Vörös-tenger tartományának székhelye. Kéttornyú mecsetjén, szerény kormányzósági épületén kívül
legfontosabb nevezetessége a Cairoi Egyetem közeli Tengerbiológiai Intézetében berendezett múzeum és akvárium. A
várostól mintegy 5 km-re délre kezdték kiépíteni a modern szállodasort. A keskeny part menti sávon húzódó városnak így két
központja van: a Downtown, a régi belváros a bazárral, illetve az új üzleti –banki központ, a Shequalla. Hurghada nem
büszkélkedhet kilométeres pálmasorokkal, lévén a sivatag és a tenger találkozása. Ebből adódóan viszont szinte
folyamatosan szél fúj a parton, a szörfözők és a túlzott forróságot nem kedvelők legnagyobb örömére. Kristálytiszta tengervize
21 C hőmérséklet alá soha nem süllyed, így egész évben fürdésre és búvárkodásra alkalmas. Korallszirtjei olyan közel vannak
a víz felszínéhez, hogy távolról szinte szigetnek látszanak. Páratlanul pazar élővilág, kellemes klíma, szikrázó napsütés enyhe
széllel - mindez igazi fürdő -, búvár -, és szörfparadicsommá teszi Hurghadát. Mivel a város igen hosszan nyúlik el a
tengerparton, igen olcsón, minibusszal oldható meg a helyi tömegközlekedés.
Sharm el Sheik
A Sínai-félsziget hatalmas, vadságában is szépséges tájait viharos gyorsasággal igyekeznek bevonni az ország
vérkeringésébe. Tengerparti üdülőhelyeket hoztak létre, ahol a pihenni vágyók zavartalanul élvezhetik a tenger, a napfény és
az aranyló föveny örömeit. Akik ennél is többre vágynak azok, rendkívül jó adottságok mellett búvárkodhatnak, vitorlázhatnak,
szörfözhetnek. Napnyugta után szállodák, kávézók, bárok, lokálok és éttermek várják mindazokat, akik a nagyvárosok
nyüzsgésétől távol, szívesen elmerülnének az éjszakai élet forgatagában.
A hagyomány szerint a bibliai történetek közül jó néhányan a gyéren lakott Sínai-félsziget változatos és gyönyörű tájain
játszódott. Az ókorban a fáraók arany és drágakövek után kutattak errefelé, Mózes pedig a Sínai-hegyen kapta meg a
tízparancsolatot. Szent Katalin kolostorát magas szirtek veszik körül, melyekről egyesek azt tartják, hogy ezek alkotják a
bibliai Sínai-hegyet. Ma görög ortodox egyházhoz tartozó szerzetesek egy csoportja lakik a kolostorban. A könyvtár és a
múzeum számos kincset rejt. A templomban egy gyönyörű, VI. sz-i bizánci mozaikot is megcsodálhatunk. A kolostor
legismertebb része az Égő Csipkebokor-kápolna.
Karnaki templom-együttes
Egyiptomi utazásunk egyik legszebb látnivalója a Karnaki templom-együttes. Luxorból a legtöbben busszal vagy konflissal
mennek Karnakba, de aki ráér annak - a látvány miatt - megéri a gyalogos séta. Három kilométer a távolság, és aki nem a
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Nílus parti sétányon megy, hanem keresztül kasul a külvárosi utcákon, az találkozni fog a valódi Egyiptom arcával. Sok gyerek,
meglepő szegénység, mindenfelé állatok, bizony ez is az utazás nagy látnivalói közé tartozik. De amint feltűnik Karnak ,
mindent elfelejt a látogató. Itthon már mindenki látott róla képeket, olvasgatta az útikönyvet, próbálta elképzelni, milyen is
lehet? Ez az a hely, ahol az előképzésnek nem sok hasznát lehet venni. Hatalmas területen fekszik, és olyan sok épület
maradványait láthatjuk, hogy nehéz térképszerűen magunk előtt látni. Szerencsére a látvány magával ragad bennünket, az
útikönyv bogarászása is általában elmarad. Tudni kell, hogy az épületek sokasága nem egyszerre, hanem kb. kétezer éven
át épült, így dinasztiánként változott a kép és gyakran az elődök által épített remekművek anyagát használták.
Hajózás a Níluson
Az egyiptomi utazás egyik, sokak számára elérhetetlen különlegessége volt korábban, mára népszerű turista programmá
váltak a nílusi hajóutak. Az utazás egyszerre élmény testnek és az ősi világ kultúrájának megismerésére vágyó szellemnek.
Ötcsillagos hajók indulnak Luxorból és járják be az egyiptomi kultúra fő verőerét, viszik el az utazót legszebb kincseihez. A
Nílus évenkénti áradása teremtette meg a fáraók országának gazdagságát, és az ősi Egyiptomban ezért különös tisztelettel
adóztak a folyónak és mintegy köszönetül mellé építették legfontosabb templomaikat. A hajók miközben felfelé haladnak a
Níluson nemcsak Egyiptom kies táját szelik át, hanem kultúrája bölcsőjét is. A hajó megáll mindazoknál az építészeti
emlékeknél, azzá tették az országot, ami: csodálatra méltó látnivalók kifogyhatatlan tárházává. Az utazás átöleli Egyiptom
összes fontosabb emlékét, az utazás elején mód nyílik Kairó és Gíza piramisainak megtekintésére, útbaejtik a Királyok
völgyét, Hassepszut királynő templomát, a Memmon kolosszust, Edfu és Kom Ombó templomait, Asszuánt ás az Elefántszigetet. Egy hét felejthetetlen barangolás egy máig ismeretlen világ relikviái között.
Fontosabb elérhetőségek, telefonszámok:
Diplomáciai képviselet:
Kairó
Cím: 29, Mohamed Mazhar St., Zamalek, Cairo, Egypt 11211
Előhívó: 20 2
Telefon: 2735 6478, 2735 8659, 2735 8634, 2737 0019
Vészhelyzetek bejelentése:
hívás külföldről: +20 122 6575 198;
hívás Egyiptomból: 0122 6575 198
Fax: +20 2 2735 8648
Misszióvezető: dr. Kveck Péter
Email: mission.cai[at]mfa.gov.hu
Honlap: kairo.mfa.gov.hu

Jó utazást, élményekben gazdag kikapcsolódást kívánunk!
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