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Číslo účtu: 
182298548/0300

Telefon pro klienty:
542 215 255
542 215 256
542 210 389

INFORMACE K PRODEJI ZÁJEZDŮ DO DESTINACE EGYPT

PŘED ODLETEM
Dle nařízení egyptské vlády platí pro vstup do Egypta povinnost pro každého cestujícího před příletem vyplnit 
prohlášení v papírové podobě. Prohlášení k vyplnění naleznete níže.

CESTOVNÍ DOKLADY 
Všichni klienti musí cestovat na vlastní cestovní pas, jehož platnost je delší než 6 měsíců od ukončení pobytu  
v Egyptě. Dále upozorňujeme, že každý občan ČR včetně dětí i tzv. infantů (dětí do 2 let) je povinen cestovat  
na vlastní cestovní pas. Prosíme naše klienty o kontrolu svých cestovních dokladů. Upozorňujeme, že za 
platnost svých cestovních dokladů zodpovídají klienti, cestovní kancelář nemá povinnost ji kontrolovat. 
Doporučujeme vám tedy včasnou kontrolu dokladů tak, abyste mohli případně využít běžných lhůt pro jejich 
vydání. 

VSTUPNÍ VÍZUM
Vízum si můžete objednat při koupi zájezdu za 800 Kč/osoba nebo si jej můžete zajistit po příletu na letišti v 
Egyptě za 25 $ (tato částka se může v závislosti na rozhodnutí egyptské vlády změnit). Turistické vízum vám 
bude vydáno na letišti po příletu a je platné pro jeden vstup a maximální délku pobytu 30 dní. Podmínkou 
pro vydání víza je platnost cestovního pasu vydaného v ČR minimálně půl roku po návratu ze země. Držitelé 
cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo 
konzulátu. Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete na naleznete zde.

DŮLEŽITÉ INFORMACE K LETECKÉ DOPRAVĚ společnosti Smartwings, a.s.
S účinností od pátku 5. března 2021 je možné vstupovat na paluby letadel Smartwings mířících z/do ČR jen 
s písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku antigenního nebo RT-PCR testu. 
Výsledek antigenního testu nesmí být starší než 24 hodin a výsledek RT-PCR testu nesmí být starší než  
72 hodin před nástupem na palubu letadla. Potvrzení o negativním testu musí být vyplněno pouze strojově. 
Do dokumentu nesmí být nic ručně vpisováno. Pokud tomu tak bude, pak bude cestující podroben novému 
testu po příletu do Egypta. Náklady na tento test uhradí cestující. Výjimka platí pro děti do 5let. Dále jsou do 
výjimky testování zahrnuti cestující, kteří předloží písemné lékařské potvrzení v českém nebo anglickém jazyce, 
a to lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU o tom, že nemají klinické známky onemocnění 
COVID-19 a zároveň prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19, absolvovali podle platných mimořádných 
opatření MZ ČR nebo opatření jiného členského státu EU izolaci ve stanoveném rozsahu z důvodu pozitivního 
výsledku RT-PCR testu a o tom, že od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu neuplynulo více než 90 
kalendářních dní (potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; možný vzor 
potvrzení je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR), cestující, kteří předloží písemné 
potvrzení v anglickém jazyce o kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 vakcínou schválenou 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), přičemž od očkování uplynulo nejméně sedm dní. Ostatní 
výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ ČR.
I nadále musí cestující splňovat veškeré podmínky pro vstup do destinace Egypt – viz. níže. Podmínkou 
pro vstup do Egypta je ovšem předložení negativního testu RT-PCR, ne starší než 72 hodin! Je tedy 
nutné, aby všichni klienti starší 5let předložili negativní výsledek RT-PCR testu na Covid-19, a to již při 
odbavení na letišti v Praze.
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Lety do destinace Hurghada zajišťujeme také se společností AIR CAIRO. V případě, že klienti cestují  
s leteckou společností AIR CAIRO, důrazně doporučujeme mít doklad o negativním testu RT-PCR  
s sebou před odletem, přestože existuje možnost se testovat až po příletu na letišti v Hurghadě za cenu 
30 $. 
K provedení testu je nutné předat kopii cestovního pasu (stránku s fotkou a údaji). Klienti, kteří se nechají 
testovat na Covid-19 na letišti v Egyptě, mohou být hotelem prvních 24 hodin pobytu umístěni v karanténní 
části hotelu. V případě, že mají pozitivní výsledek, jsou povinni nastoupit do karantény. Důrazně tedy 
doporučujeme klientům letecké společnosti AIR CAIRO mít doklad o negativním testu na Covid-19 již před 
odletem do destinace.

PODMÍNKY PRO VSTUP DO DESTINACE EGYPT - COVID-19 TEST
Cestující starší 6let přilétající z České republiky jsou povinni při vstupu do Egypta předložit negativní 
molekulární PCR test na Covid-19 ne starší 72 hodin (od vstupu do Egypta). Děti do 6let jsou z povinnosti 
předložení testu vyloučeni a nemusejí RT-PCR test podstupovat. Spolu s negativním testem se musí cestující 
prokázat potvrzením negativní diagnózy v anglickém jazyce a s razítkem, kde je uvedeno jméno, příjmení  
a číslo cestovního dokladu testovaného. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné formě). Informace  
o negativním testu a lékařské potvrzení o diagnóze může být vystaveno na jednom stejném dokumentu. Vždy 
je důležité, aby v něm bylo uvedeno datum odběru testu a informace o jeho negativním výsledku, potvrzení  
od lékaře a jeho podpis + razítko.

PRAVIDLA PRO NÁVRAT DO ČR
• S účinností od 17. května 2021 platí nové podmínky pro vstup osob do České republiky. Nová pravidla se 

vztahují jak na příjezd cizinců, tak na návrat českých občanů a rezidentů zpět do České republiky.
• V případě cesty z Egypta je povinností cestujících předložit před vstupem do ČR negativní RT-PCR test, ne 

starší než 72 hodin či negativní antigenní test, ne starší než 24 hodin před odletem z destinace. 72 či 24 
hodin je myšleno od okamžiku odebrání vzorku, do pravidla hodin se nezapočítává doba letu. 

• Delegát CK BRENNA pomůže klientům zajistit testování v Egyptě. Předpokládaná cena testu je  
45 $/osoba a je klienty hrazena v místě pobytu u delegáta. Testování bude zajištěno přímo v hotelu nebo 
bude zajištěn transfer do odběrové laboratoře a zpět. Testy probíhají 1-2 dny před odletem  
v dopoledních hodinách. Výsledky budou známy v den testování ve večerních hodinách, písemné potvrzení 
bude předáno klientům v den odletu. K testům je potřeba kopie pasu, voucher k ubytování a kopie stránky 
pasu s razítkem vstupu do Egypta. Hotelová recepce klientům pomůže s kopií stránky pasu s razítkem.

• Dále pak platí povinnost podstoupit druhý RT-PCR test (antigenní test nestačí) provedený v ČR nejdříve  
5. den od příletu. Výsledek je nutné neprodleně předložit elektronicky příslušné hygienické stanici. Do doby 
předložení druhého negativního testu je nutná izolace (tedy nařízena pětidenní karanténa). Povinností  
je také 10 dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 (nebo stejné či vyšší účinnosti) mimo domov.

• Děti do 5let jsou z výše uvedených povinností vyloučeny.
• Zároveň platí povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem 

při vstupu do ČR kontrolováno. Příjezdový formulář pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného 
zdraví je k vyplnění zde. Vyplněním umožníte orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v těch 
případech, kdy bude zjištěno, že jste mohl(a) být během cesty nakažen(a) jinou osobou nebo vy sám(a) jste 
mohl(a) být zdrojem nákazy pro ostatní cestující. Formulář vyplní každá dospělá osoba za sebe a za členy 
rodiny mladší 18 let cestující společně. Informační centrum pro cesty do zahraničí zajišťuje telefonická linka 
Ministerstva zahraničních věcí ČR a je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00-16:00. Informace jsou 
k dispozici na čísle +420 222 264 222.

• MZV vydalo nové podmínky návratu do ČR ze zahraničí, platné od 17. 5. 2021. Informace mohou být dále 
průběžně aktualizovány.. Najdete je zde.

https://plf.uzis.cz/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html


VÝJIMKA Z TESTOVÁNÍ PRO NÁVRAT DO ČR
• Potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19. Pokud předložíte vytištěné písemné lékařské potvrzení 

v anglickém jazyce, NENÍ NUTNÉ při návratu do ČR mít zajištěn test před odletem v destinaci, vyplněn 
elektronický příjezdový formulář, test po příjezdu do ČR ani zajištěnou karanténu. Potvrzení v anglickém 
jazyce vystaví váš lékař (působící v ČR nebo v jiném členském státě EU) a musí obsahovat následující 
potvrzení že: nemáte klinické známky onemocnění COVID-19, prokazatelně jste prodělali onemocnění 
COVID-19, z důvodu pozitivního výsledku PCR testu jste absolvovali izolaci, od prvního pozitivního výsledku 
PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Ostatní výjimky jsou uvedeny v příslušném ochranném opatření MZ 
ČR.

• Potvrzení musí obsahovat razítko, identifikační údaje lékaře a telefonické spojení; vzor potvrzení  
je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

• Výjimka z testování v destinaci před odletem zpět do ČR také platí pro děti do 5let.

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELŮ (PREVENCE COVID-19)
• Dezinfekce zavazadel po příjezdu.
• Před ubytováním klientů (check-in) je cestujícím měřena teplota infračerveným teploměrem.
• Dodržování sociálních odstupů alespoň 2 metry.
• Při stravování jsou pokrmy servírované hotelovým personálem včetně nápojů (i těch z postmixu), 

občerstvení ve veřejných prostorách není možné. V hotelové restauraci může sedět max. 6 osob u stolu, 
pokud se jedná o jednu rodinu, preferované je venkovní stolování.

• Omezené plážové a bazénové aktivity.
• Pravidelná dezinfekce lehátek u hotelových bazénů, společných prostor a vybavení hotelu.
• Zákaz večírků, diskoték a společenských akcí.
• Wellness centrum (vířivka, sauna, masáže) může být dočasně mimo provoz, fitness centrum (po použití 

hosta kompletně dezinfikováno), potápěčské centrum (dezinfikuje se veškeré vybavení), dětský miniklub 
(maximální počet dětí ve skupině je 8, primárně venkovní aktivity).

• Není možné vstupovat do společných prostor hotelu, restaurace, apod. z části hotelu vyhrazené  
pro karanténu nemocných hostů.

UPOZORNĚNÍ: Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví  
a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou 
situací, s jejichž demonstrativním výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje 
přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření 
samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší jakosti zájezdu.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/lekarske_potvrzeni_covid-19_medical_certificate.pdf
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