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Miestne špecifiká
V Egypte je nákup a konzumácia alkoholu možná iba v baroch a reštauráciách v letoviskách alebo
väčších mestách. Voľný predaj je dostupný iba v špeciálnych obchodoch.
V Egypte je napätie 220 V a kmitočet 50Hz, ale na použitie elektospotrebičov je nutné použiť adaptér,
ktorý možno dostať v miestnych obchodoch. Vo väčšine hotelov vyššej triedy sú zásuvky prispôsobené
európskym spotrebičom.
Všeobecne sa v Egypte neodporúča konzumovať miestnu vodu (nebalenú) či výrobky z nej pripravované
(zmrzlina, ľad, oplachované ovocie). Črevné ťažkosti sú pomerne bežným javom. Odporúča sa vymieňať
peniaze v bankách, zmenárňach alebo hoteloch vyššej kategórie.
Platidlom v Egypte je 1 egyptská libra (EGP).

Cestovné doklady a víza
Na vstup do Egypta je potrebné vízum.
Platnosť cestovného pasu musí byť
minimálne 6 mesiacov po ukončení
platnosti udeleného víza. Občania SR
si môžu požiadať o elektronické víza
prostredníctvom oficiálnej webovej
stránky visa2egypt.gov.eg pri vstupe
do Egypta. Vízum je zatiaľ možné získať
aj na hraničných priechodoch pri vstupe
na územie Egypta na medzinárodných
letiskách v Káhire, Hurgháde a Šarm-eš
Šejchu.

Dôležitý kontakt:
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Káhire: +201000060968
(pohotovostný mobil po pracovnom
čase a v dňoch pracovného pokoja)

Zdravotná starostlivosť
Pokiaľ potrebuje turista lekársku starostlivosť, je vhodnejšie uprednostniť súkromnú nemocnicu pred štátnou.

Dovoz a vývoz
Do Egypta je zakázaný dovoz potravín,
alkoholu, pornografie, zbraní a všetkých druhov drog.
V Egypte je striktne zakázaný vývoz
pamiatok, zlata v nespracovanej podobe, flóry a fauny, zvlášť koralov.

Odporúčame
- Uzavrieť primerané komerčné cestovné poistenie
liečebných nákladov v zahraničí.
- Využiť službu bezplatnej dobrovoľnej registrácie
na webovej stránke ministerstva: www.mzv.sk.

Bezpečnosť
V dôsledku pokračujúcich a stupňujúcich sa teroristických útokov na Sinajskom polostrove bola platnosť výnimočného stavu pre severnú a strednú časť polostrova predlžená. Uvedená oblasť sa považuje
dlhodobo za rizikovú z bezpečnostných dôvodov a neodporúča sa do tohto regiónu cestovať. Neplatí
to pre južnú časť Sinaja, vrátane letoviska Šarm Al Šejch. Z bezpečnostných dôvodov sa neodporúča
letovisko opustiť. Bezpečnostná situácia v prímorských strediskách na kontinentálnom pobreží Červeného mora (Hurgáda, Safaga, Marsa Alam) i v turistických centrách v povodí Nílu južne od Luxoru je
stabilizovaná.

ŽELÁME VÁM PEKNÚ DOVOLENKU V EGYPTE!

