
 

 

 

 

 

Σαρμ Ελ Σέιχ 

 

6,7 & 8 Μέρες 
 
Καθημερινά όλο το χρόνο (01/05 - 30/09/2022) & (01/10/22-30/04/23) 
Αραβικές Χώρες - Ατομικά Ταξίδια Διακοπές 

Το πιο γνωστό τουριστικό θέρετρο που έχει ηλιοφάνεια όλο το χρόνο 
με μέση θερμοκρασία 25-30oC. Εκεί όπου επέλεξαν να χτίσουν 
παγκοσμίους  φήμης αλυσίδες τα πολυτελή ξενοδοχεία τους όπως 
F.Seasons,  Hyatt, Marriott κ.α.  σε άκρως προσιτές  τιμές. 
Απολαύστε τη μαγεία του πιο συναρπαστικού βυθού στον κόσμο 
κάνοντας καταδύσεις… ή πηγαίνοντας  σε σκάφος με γυάλινες όψεις 
μια βόλτα στην Ερυθρά θάλασσα και θα δείτε τα πιο σπάνια κοράλλια 
αλλά και τροπικά  ψάρια που θα σας καταπλήξουν με τα χρώματα 
τους. Κατακτήστε την έρημο κάνοντας σαφάρι με καμήλες ή με 
γουρούνες και απολαύστε  σε ένα ειδυλλιακό τοπίο δείπνο σε τέντα 
βεδουίνων. Φτάνοντας στο Σαρμ Ελ Σέιχ  θα  μαγευτείτε από τη 
παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες και τον κόσμο που 
απολαμβάνει τη βόλτα του στο πεζοδρομημένο Naama Bay (κέντρο 
Σαρμ Ελ Σέιχ). Ξενοδοχεία,εστιατόρια , μπαρ , θέαμα με δελφίνια , 
παραλίες και πολύ κέφι σας  περιμένουν στο εξωτικό Σαρμ Ελ 
Σέιχ   για να περάσετε τις πιο αξέχαστες διακοπές.                             

Προτεινόμενο Πρόγραμμα 



ΗΜΕΡΑ 1η: ΑΘΗΝΑ – ΚΑΪΡΟ – ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΙΧ – Χίλιες και μία 
νύχτες 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το παραθεριστικό κέντρο της 
Ερυθράς Θάλασσας, Σαρμ Ελ Σέιχ, μέσω Καΐρου (συνολική διάρκεια 
πτήσεων 3 ώρες). Καλώς ήρθατε στο παγκοσμίως γνωστό παραθεριστικό 
κέντρο,φημισμένο για τον καταπληκτικό υποθαλλάσιο πλούτο και τις εξωτικές 
και ατελείωτες παραλίες του! Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα 
παραμυθένιο κόσμο εμπνευσμένο από την ομώνυμη ιστορία Χίλιες και Μία 
Νύχτες και να απολαύσετε φολκλορικό θέαμα και επίδειξη με αραβικά άλογα! 
Περιπλανηθείτε στους όμορφους χώρους, δειπνήστε σε αραβικό εστιατόριο 
και απολαύστε τις καταπληκτικές παραστάσεις. Διανυκτέρευση.  

 

ΗΜΕΡΑ 2η: ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ –  Κατάδυση / Σνόρκελινγκ 
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα στους 
κοραλλιογενείς  υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας, όπου μπορείτε να κάνετε 
καταδύσεις ή απλώς να κολυμπήσετε με μάσκα και πέδιλα για να θαύμασετε 
τον υπέροχο βυθό με τα κοράλλια και τα τροπικά ψάρια. Όσοι από εσάς 
επιθυμείτε να κάνετε κατάδυση, αν δεν έχετε μαζί σας τον εξοπλισμό 
κατάδυσης, θα πρέπει πριν την αναχώρηση του πλοίου να ενοικιάσετε τον 
απαραίτητο εξοπλισμό (χρειάζεται δίπλωμα). Για όσους θα προτιμήσουν το 
σνόρκελινγκ, η μάσκα και τα πέδιλα προσφέρονται δωρεάν από το πλοίο. 
Κατά την εκδρομή προσφέρεται ελαφρύ γεύμα στο πλοίο. Επιστροφή στο 
Σαρμ Ελ Σέιχ αργά το μεσημέρι. Διανυκτέρευση. 

 

ΗΜΕΡΑ 3η: ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Μονή Αγ.Αικατερίνης 
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη μονή της 
Αγ.Αικατερίνης, η οποία αποτελεί ορόσημο του Χριστιανισμού. Στη μονή 
πραγματοποιείται ξενάγηση από τους ίδιους  τους μοναχούς όπου θα 
θαυμάσουμε τα περίφημα ψηφιδωτά, θα δούμε την Φλεγόμενη Βάτο και θα 
προσκυνήσουμε τα λείψανα της Αγ.Αικατερίνης. Στην εκδρομή 
περιλαμβάνεται και ένα γεύμα. Επιστροφή στο Σαρμ Ελ Σέιχ το απόγευμα. 
Διανυκτέρευση. 

 

ΗΜΕΡΑ 4η: ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Χαλάρωση και διασκέδαση 
Πρωϊνό και σήμερα σας προτείνουμε να απολαύσετε τις διακοπές σας 
χρησιμοποιώνας τις παροχές του ξενοδοχείου σας  όπως έιναι η πισίνα, το 
spa , το γυμναστήριο. Μπορείτε να πιείτε ένα δροσερό κοκτέιλ στο pool bar ή 
απλά να κολυμπήσετε και να ξεκουραστείτε στην ιδιωτική παραλία του 
πολυτελούς θέρετρου όπου διαμένετε. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε τη περιοχή Naama Bay όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
απολαύσετε την απίθανη νυχτερινή ζωή της πόλης! Επιλέξτε να διασκεδάσετε 



σε ένα από τα δημοφιλή εστιατόρια / μπαρ όπως είναι το Buddha bar, Hard 
rock café ή να δοκιμάσετε τη τύχη σας σε ένα από τα καζίνο. Διανυκτέρευση. 

 

ΗΜΕΡΑ 5η: ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ – Δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων 
Πρωϊνό και η πρόταση μας για τη σημερινή ημέρα είναι να απολαύσετε τη 
παραλία ή να πάρετε τα πρώτα μαθήματα καταδύσεων από έμπειρους 
καθηγητές. Για το απόγευμα σας προτείνουμε να δοκιμάσετε μια βόλτα με 
καμήλες ή μηχανάκια ερήμου στη μυστηριώδη έρημο και να καταλήξετε σε 
δείπνο σε σκηνές βεδουίνων. Διανυκτέρευση. 

 

ΗΜΕΡΑ 6η: ΣΑΡΜ ΕΛ ΣΕΪΧ - ΚΑΪΡΟ – ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Σαρμ Ελ Σέιχ, πτήση για το Κάιρο 
και στη συνέχεια πτήση επιστροφής για την Αθήνα. Δυνατότητα επέκτασης 
διαμονής στο Σαρμ Ελ Σέιχ ή συνδυασμού με Κάϊρο και Κρουαζιέρα Νείλου. 
  

Τιμή από 

495.00€ 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 2ΚΛΙΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΝ/ΣΗ 

Rennaissance 5* 

01/05 - 10/07 Deluxe 

Garden 

View 

Ημιδιατροφή 

495 € 55 € 

11/07 - 30/09 540 € 65 € 

Stella Di Mare 5* 

01/05 - 10/07 

Standard All Inclusive 

670 € 85 € 

11/07 - 30/09 695 € 95 € 

Sierra Sharm 5* 

01/05 - 10/07 

Standard All Inclusive 

510 € 55 € 

11/07 - 30/09 530 € 60 € 

Novotel Beach 5* 01/05 - 10/07 Standard Ημιδιατροφή 515 € 55 € 



11/07 - 30/09 550 € 65 € 

Maritim Jollie 

Ville Resort & 

Casino 5* 

01/05 - 10/07 

Standard Ημιδιατροφή 

495 € 60 € 

11/07 - 30/09 560 € 65 € 

 

Σε περίπτωση αύξησης τιμών από τις αεροπορικές εταιρείες ή άλλες 
υπηρεσίες, πιθανόν να υπάρξει αντίστοιχη αναπροσαρμογή 

τιμών. Παρακαλώ να επικοινωνείτε με τους ταξιδιωτικούς μας 

συμβούλους προκειμένου να επιβεβαιώνετε με την κράτηση σας την 
τελική τιμή. 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 (εκτός 
Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς - Θεοφανίων & Πάσχα) 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Sierra Sharm 5* 

01/10/22-30/04/23   ΕΚΤΟΣ 

ΧΡΙΣΤ./ΠΡΩΤ/ΘΕΟΦ & ΠΑΣΧΑ 

Standard All inclusive 

Novotel Beach 5* Standard Ημιδιατροφή 

Jaz Mirabel Beach 5* Standard All inclusive 

Renaissance Golden View 

Beach Resort 5* 
Standard  All inclusive 

Movenpick 5* Partial sea view All inclusive 

Περιλαμβάνονται 

 



• Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή 
• 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Διατροφή σύμφωνα με το τιμοκατάλογο 
• Μεταφορές από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο 
• Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες 
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια (Ενημερωθείτε για τις παροχές) 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Φόροι αεροδρομίων 310 € 
• Βίζα Αιγύπτου 25€ (πληρωτέα στην Αίγυπτο) 

Γενικές σημειώσεις 

Ενδεικτικές πτήσεις Egyptair / Aegean από/προς Αθήνα: 

01/05-30/09/2022 

                 EGYPT AIR                                                           |              
     AEGEAN AIRLINES 

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 13:15 – 14:05  &  19:40 – 
20:30               |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 00:50  &  07:10 – 08:05 

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 09:10 – 12:15  &  15:35 – 
18:40               |    ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 03:10 – 06:10  &  09:00 – 12:10 

Οι τελικές ώρες πτήσεων θα σας δοθούν με το ενημερωτικό της 
εκδρομής 3-4 ημέρες πριν την αναχώρηση 

 

                                            EGYPT AIR                                 |            
AEGEAN AIRLINES 

                                   01-
29/10/2022                                                                     01-
29/10/2022                                                             

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 13:15 – 14:05  &  19:40 – 
20:30               |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 00:50  &  07:10 – 08:05 

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 09:10 – 12:15  &  15:35 – 
18:40               |    ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 03:10 – 06:10  &  09:00 – 12:10 



                                30/10/22-
30/04/23                                                           30/10/22-30/04/23 

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 16:00 – 
17:50                                            |    ΑΘΗΝΑ - ΚΑΙΡΟ : 23:50 – 
01:50   

ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 10:35 – 
12:30                                            |    ΚΑΙΡΟ - ΑΘΗΝΑ : 04:40 – 06:40 

 
Νόμισμα : Λίρα Αιγύπτου  
Ρεύμα : 220V – ίδιο με της Ελλάδας 
Διαφορά ώρας : ίδια ώρα με της Ελλάδας (εκτός κάποιων θερινών 
μήνων που έχουμε διαφορα 1 ώρας) 
Διεθνής κωδικός κλήσης : +20 
Εμβολιασμός : Όχι 
Βίζα : Απαραίτητη  
Διαβατήριο : Απαραίτητο, να μην λήγει στους επόμενους 6 μήνες 
από την ημερομηνία αναχώρησης 
Κλίμα : Ήπιο και ξηρό, με θερμοκρασίες 5-10 βαθμούς Κελσίου 
παραπάνω από της Ελλάδας 

Επιπλέον Σχόλια 

Γενικές Παρατηρήσεις –Βάση των Όρων συμμετοχής  
1) Το προγράμματα των εκδρομών του παρόντος τιμοκαταλόγου αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα των Γενικών όρων συμμετοχής (Γ.Ο.Σ) της 
ιστοσελίδας  www.roundtravel.gr  και με κάθε δήλωση συμμετοχής αυτομάτως 
γίνονται αποδεκτά από τους συμμετέχοντες. 
2) Για την συμμετοχή στα ταξίδια χρειάζεται να αποσταλούν εγγράφως τα 
ονόματα των ταξιδιωτών όπως αναγράφονται στα διαβατήρια/ταυτότητες. Σε 
περίπτωση λάθους το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη και ο ταξιδιώτης 
επιβαρύνεται τυχόν διαφορά που ενδεχομένως να προκύψει από την 
αεροπορική εταιρεία για την αλλαγή ονόματος. 
3) Για να ταξιδέψετε σε χώρες εκτός Ε.Ε. χρειάζεστε απαραιτήτως 
διαβατήριο νέου τύπου που έχει εκδοθεί την τελευταία πενταετία με 
6μηνη ισχύ από την ημερομηνία άφιξής σας στην χώρα προορισμού. 
4) Προκαταβολές & Εξοφλήσεις στις ακόλουθες τράπεζες & ως αιτιολογία το 
όνομα του ταξιδιώτη & αριθμός File. 

 

Πληροφορίες 

Μόλις 3 ώρες από την Αθήνα... 
ανακαλύψτε ένα εξωτικό τοπίο που έχει όλο το χρόνο καλοκαίρι! 



Το πιο γνωστό τουριστικό θέρετρο που έχει ηλιοφάνεια όλο το χρόνο με μέση 
θερμοκρασία 25-30οC .. εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε τη ζεστή 
θάλασσα 
ακόμα και τον χειμώνα!                            

Στην Αιγυπτιακή Ριβιέρα  επέλεξαν να χτίσουν παγκοσμίους φήμης αλυσίδες 
τα πολυτελή ξενοδοχεία τους, όπως F.Seasons, Hyatt, Marriott κ.α. σε άκρως 
προσιτές τιμές! 
                            Απολαύστε υψηλές υπηρεσίες χαλαρώνοντας στον τροπικό 
παράδεισο της Ερυθράς Θάλασσας! 

Ζήστε τη μαγεία του πιο συναρπαστικού βυθού στον κόσμο κάνοντας 
καταδύσεις ή πηγαίνοντας με σκάφος με γυάλινες όψεις μια βόλτα στην 
Ερυθρά θάλασσα και δείτε τα πιο σπάνια κοράλλια αλλά και τροπικά ψάρια 
που θα σας καταπλήξουν με τα χρώματα τους! Κατακτήστε την έρημο 
κάνοντας σαφάρι με καμήλες ή με γουρούνες και απολαύστε σε ένα 
ειδυλλιακό τοπίο δείπνο σε τέντα βεδουίνων. 

Φτάνοντας στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα μαγευτείτε από τη παραλιακή λεωφόρο με 
τους φοίνικες και τον κόσμο που απολαμβάνει τη βόλτα του στο 
πεζοδρομημένο Naama Bay (κέντρο Σαρμ Ελ Σέιχ). Ξενοδοχεία , εστιατόρια , 
μπαρ , θέαμα με δελφίνια , παραλίες και πολύ κέφι σας περιμένουν στο 
εξωτικό Σαρμ Ελ Σέιχ για να περάσετε τις πιο αξέχαστες διακοπές! 

Οργανώστε το γαμήλιο ταξίδι σας στον πιο κοντινό εξωτικό προορισμό και 
κάντε το πιο όμορφο ξεκίνημα στη ζωή σας απολαμβάνοντας πολυτέλεια και 
μοναδικές παροχές! 

Είτε θέλετε να ξεφύγετε λίγες μέρες για να μαυρίσετε στον λαμπρό ήλιο της 
Β.Αφρικής και να χαλαρώσετε στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας είτε θέλετε 
να ανακαλύψετε τον μαγικό βυθό της, εμείς θα σας καθοδηγήσουμε και θα 
οργανώσουμε μαζί το πιο ξεχωριστό ταξίδι της ζωής σας! 

                                    

Καλώς ήρθατε στο εξωτικό Σαρμ Ελ Σέιχ! 

Glass boat : Εκδρομή μισής ημέρας με Glass boat, δηλαδή πλοίο με γυάλινο 
πάτο, κατά την οποία μπορούμε να θαυμάσουμε τον μαγευτικό βυθό! 

 

Εκδρομή με Sea Scope : Εκδρομή μισής ημέρας σε σκάφος με ειδικά 
διαμορφωμένη αίθουσα που φτάνει 4 μέτρα μέσα στον βυθό της θάλασσας, 
για να απολαύσουμε τα υπέροχα κοράλλια και τα τροπικά ψάρια! 

 

Dolfinela : Φαντασμαγορικό θέαμα με δελφίνια, όπου έχετε τη δυνατότητα να 
τα αγγίξετε και να τα δείτε από κοντά! 



 

Ακρωτήρι Ρας Μοχάμεντ : Το ακρωτήρι Ρας Μοχάμεντ είναι το νοτιότερο 
σημείο της χερσονήσου στο οποίο έχει δημιουργηθεί ένα οικολογικό πάρκο 
λόγω της εξαιρετικά πλούσιας και μοναδικής χλωρίδας και πανίδας της 
περιοχής. Κατά την ολοήμερη εκδρομή μας εκεί, θα επισκεφθούμε παραλίες 
γεμάτες κοράλλια και πολύχρωμα ψάρια και θα θαυμάσουμε τα μοναδικά 
Mangroves, τα μικρά δέντρα που ξεφυτρώνουν μέσα από την θάλασσα. Για 
όσους επιθυμούν να κάνουν σνόρκελινγκ στο Ρας Μοχάμεντ, θα πρέπει να 
έχουν ήδη μαζί τους μάσκα και πέδιλα, γιατί δεν διατίθενται εκεί. 

Falcon Naama Star 3*            

          
  
Ξενοδοχείο στο κέντρο της δράσης και της νυχτερινής διασκέδασης. Επαρκές 
και για οικογένειες με παιδιά ή για ζευγάρια. Διαθέτει 185 superior δωμάτια, 
εξωτερική πισίνα με θερμαινόμενο τζακούζι, παιδική πισίνα, κέντρο 
καταδύσεων, υπηρεσίες χαμάμ και μασάζ κ.α. Βρίσκεται στο Naama Bay, το 
πιο δημοφιλές τουριστικό κέντρο    περιτρυγιρισμένο από εστιατόρια και 
νυχτερινά κέντρα. 12 χλμ. από το αεροδρόμιο και μόλις 7 χλμ. από τη παλιά 
πόλη και είναι σε κοντινή απόσταση από ιδιωτική αμμώδη παραλία με πολλές 
αθλητικές δραστηριότητες. 

 

Sierra Sharm 5* 

         
  
Το Sierra είναι ένα all-inclusive ξενοδοχείο, σε ένα από τα πιο ελκυστικά 

σημεία του κόσμου, στην Ερυθρά Θάλασσα. Το ξενοδοχείο που έχει φόντο το 
επιβλητικό  σκηνικό του Σινά, είναι ένας μαγνήτης για τους νέους που 
αναζητούν διασκέδαση, νέες εμπειρίες και να απολαύσουν καλό φαγητό και 
διασκέδαση. Βρίσκεται κοντά στο    ακρωτήρι  Ρας Μωχάμετ σε μια 
καταπληκτική σε βυθό ακτή, απέναντι από το νησί Τιράν. Απέχει 6 χιλιόμετρα 
από το κέντρο της πόλης Νάαμα και 2 χλμ από το  αεροδρόμιο.  

 

Marriott Sharm 5* 

       

Το Marriott Sharm ανήκει στην κατηγορία των 5* lux και βρίσκεται στην καρδιά 
της Naama Bay. Ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αίθουσα υποδοχής του και 
διαθέτει  πληθώρα εστιατορίων, μπαρ, καταστήματα, κομμωτήριο, σάουνα, 
Fitness Center, ιδιωτική αμμώδη παραλία, πισίνα και καταδυτικό κέντρο. Τα 
216 ευρύχωρα δωμάτια και  οι 10 σουίτες του είναι μοντέρνα διακοσμημένα 



και διαθέτουν κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, 
στεγνωτήρα μαλλιών και πρόσβαση στο  internet. 

 

Rennaissance Sharm 5* 

           

Βρίσκεται στον λόφο Om El Sand με θέα στο ακρωτήρι Ras Mohamed και 
απέχει μόλις 10 λεπτά οδικώς από  την Naama Bay. Διαθέτει εστιατόρια με 
διεθνή και τοπική κουζίνα, καταστήματα, μπαρ, πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ και συνεδριακούς χώρους. Τα 272 δωμάτια 
και οι 112 σουίτες του είναι άνετα και διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλεόραση, 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, μίνι-μπαρ, χρηματοκιβώτιο, και κλιματισμό. 

 

Savoy Sharm 5* 

       

To Savoy Sharm ανήκει στην κατηγορία των 5* lux και βρίσκεται σε μία 
καταπληκτική ακτή, απέναντι από το νησί Τιράν. Απέχει 3 χλμ. από το 
αεροδρόμιο και περίπου 6 χλμ. από το Naama Bay. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
πληθώρα εστιατορίων, bar, disco, καταστήματα, κομμωτήριο, πλήρως 
εξοπλισμένο γυμναστήριο, αίθουσα παιχνιδιών, 5 πισίνες, ιδιωτική παραλία 
με beach volley, καταδυτικό κέντρο και εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ. Τα 
463 δωμάτια και σουίτες του, είναι άνετα και πολυτελή και διαθέτουν 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, mini bar, πρόσβαση στο 
internet και μπαλκόνι. 

 

Jaz Mirabel Beach 5* 

         

Το Jaz Mirabel Beach, ανήκει στην κατηγορία 5* και βρίσκεται στις όχθες μιας 
λιμνοθάλασσας στο Nabq Bay, 10 λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο του Σαρμ 
Ελ Σέιχ. Διαθέτει 645 δωμάτια και σουίτες, το καθένα με το δικό του μπαλκόνι, 
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση, mini bar, χρηματοκιβώτιο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και κλιματισμό. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόρια, bars, 
4 εξωτερικές πισίνες, 2 πισίνες για παιδιά, Spa & Health Club, γυμναστήριο, 
σάουνα, θαλάσσια σπορ και ιδιωτική παραλία 250 μέτρων. 

 



Stella Di Mare 5* 

         

Υπερπολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο Naama Bay με ιδιωτική 
παραλία. Αυτό το μαγευτικό ξενοδοχείο προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από 
δραστηριότητες αναψυχής, εστιατόρια κ.α. Το κατάλυμα διαθέτει 298 όμορφα 
σχεδιασμένα και άνετα δωμάτια αλλά και υπηρεσίες σπα, μασάζ, σάουνα, 
τζακούζι. 

 

Sheraton 5* 

         

Αυτό το σύγχρονο, μεγάλο και πολυτελές συγκρότημα είναι χτισμένο πάνω σε 
λόφο με θέα τη θάλασσα, η οποία είναι εύκολα προσβάσιμη. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει συνολικά 300 δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων 30 σουιτών. Το 
θέρετρο διαθέτει επίσης ένα μεγάλο spa 
θαλασσοθεραπείας,χαμάμ,λασπόλουτρο,σάουνα,θαλάσσια σπορ στην 
ιδιωτική παραλία του,παιδότοπο,πισίνα. 

 

Jaz Belvedere 5* 

         

Αυτό το θέρετρο 5 αστέρων βρίσκεται ακριβώς επάνω στην παραλία Montaza 
και διαθέτει άνετα δωμάτια 2 πισίνες, 1 παιδική πισίνα και παιδικό κλαμπ.Το 
ξενοδοχείο έχει αραβικά στοιχεία αρχιτεκτονικής και διακόσμησης και το 
θέρετρο διαθέτει διάφορες εγκαταστέσεις όπως beach tennis, ποδόσφαιρο, 
βόλεϊ.Το θέρετρο απέχει μόλις 10χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο του Sharm 
El Sheikh και 20χλμ. από το κέντρο του Sharm El Sheikh. 

 

Hyatt Regency 5* 

         

Πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην περιοχή Gardens Bay σε μικρή απόσταση 
από το κέντρο του Σαρμ Ελ Σέιχ και από τον κόλπο του Naama. Διαθέτει 
πληθώρα εστιατορίων με τοπική και διεθνή κουζίνα, μπαρ και παμπ, κέντρο 
διασκέδασης για παιδιά, γυμναστήριο, spa, εξωτερικές πισίνες καθώς και 
κέντρο θαλάσσιων σπορ. Τα 471 δωμάτια και σουίτες του διαθέτουν μίνι-



μπαρ, τηλεόραση, πρόσβαση στο διαδίκτυο, κλιματισμό χρηματοκιβώτιο, 
στεγνωτήρα μαλλιών και μπαλκόνι. 

 

Aqua Blu 4* 

         

Αυτό το σύγχρονο ξενοδοχείο 4 * βρίσκεται στο βράχο της Ras Om El Seid 
και αποτελεί μέρος του «Aqua Park City», το οποίο απλώνεται σε μια έκταση 
πάνω από 133.905 τ.μ. και αποτελείται από ένα θεματικό πάρκο νερού και 
περιπάτου μήκους περίπου 450 m  με καφέ, εστιατόρια, παζάρια, ένα σούπερ 
μάρκετ και φούρνο. Τα 538 δωμάτια στεγάζονται σε διώροφα κτίρια που 
βρίσκονται σε περιποιημένους κήπους, που περιβάλλονται από υπέροχες 
πισίνες και λιμνοθάλασσες. Το Aqua Blu Sharm απέχει μόλις 18 χλμ. από το 
Σαρμ Ελ Σέιχ αεροδρόμιο και 10 χλμ. από την περίφημη Naama-Bay. 

 

Baron Resort 5* 

         

Το Baron Resort Sharm El Sheikh, ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, 
το οποίο βρίσκεται σε επιβλητική τοποθεσία απέναντι από το εξωτικό νησί 
Tiran. Διαθέτει 357 πολυτελή ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές 
βεράντες / μπαλκόνια, όπου το 80% έχουν θέα στην Ερυθρά Θάλασσα. Το 
ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για ενήλικες και παιδική πισίνα , σπα , παιδότοπο , 
εστιατόρια κ.α. Αυτό το θέρετρο συνδυάζει την απόλυτη πολυτέλεια και 
εξωτικό στυλ στην άκρη της όασης aqua της περιοχής Ras Nasrani. Απέχει 
περίπου 3 χλμ. από τη Soho Square και το αεροδρόμιο. 

 

Sultan Gardens Resort 5* 

         

Αυτό το βραβευμένο θέρετρο βρίσκεται σε προνομιακή θέση στον κόλπο 
Shark, με θέα τα όμορφα κοράλλια και το περίφημο νησί Tiran. Το 
συγκρότημα απέχει μόλις 6 χλμ από το Διεθνές Αεροδρόμιο Sharm el Sheikh 
και 7 χλμ από  τη νυχτερινή ζωή της Naama Bay. Το Διεθνές Συνεδριακό 
Κέντρο και οι βοτανικοί κήποι Sharm el Sheikh είναι μόλις λίγα βήματα από το 
ξενοδοχείο. Ανάλογα με τις ανάγκες τους, οι ταξιδιώτες μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ διαφόρων τύπων καταλυμάτων, από ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες 
μέχρι πολυτελείς βίλες με πολλαπλές υπνοδωμάτια. Κάθε μονάδα είναι 



διακοσμημένη με γούστο με μια όμορφη διακόσμηση και κορυφαίες 
εγκαταστάσεις για να προσφέρουν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία.  

 

Movenpick 5* 

             

Πολυτελέστατο ξενοδοχείο που βρίσκεται πολύ κοντά στο αεροδρόμιο και το 
κέντρο της Naama Bay. Διαθέτει  ιδιωτική παραλία, εστιατόρια με 
εκλεπτυσμένες γεύσεις, bar, καταστήματα, σαλόνι ομορφιάς, Fitness Center, 
χαμάμ, jacuzzi, μασάζ, σάουνα, εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, καταδυτικό 
κέντρο, τένις και εγκαταστάσεις για ιππασία. Τα 298 δωμάτια και οι 4 βίλες 
του έχουν μοντέρνα διακόσμηση, θέα στη θάλασσα ή στην πισίνα και 
διαθέτουν μίνι-μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο και κλιματισμό.  

 

  

 
 


