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Charter Avion Egipt (Sharm El Sheikh) 2016 – Plecare din 

Cluj Napoca 

Despre Sharm El Sheikh - Egipt 

Sharm el-Sheik este pe un promontoriu cu vedere la Strâmtoarea Tiran la gura 
Golfului Aqaba. Importanţa strategică a condus la transformarea acesteia dintr-un sat 
de pescari într-un important port şi bază navală pentru marina egipteana. Acesta a 
fost capturat de Israel în timpul conflictului din Sinai din 1956 şi restaurat în Egipt în 
1957. O forţă de menţinere a păcii a Organizaţiei Naţiunilor Unite a fost ulterior 
staţionata acolo până în 1967, odata cu Războiul de Şase Zile, când a fost recucerit de 
către Israel. Sharm el-Sheikh a rămas sub control israelian până la peninsula Sinai i-a 
revenit Egiptului în 1982, conform Tratatului de Pace Israelo-Egiptean de la 1979.  
 
O propunere de planificare ierarhică a fost adoptată pentru Golful Aqaba, prin care 
au fost evaluate şi subdivizate în zone, oraşe şi centre. În conformitate cu această 
abordare, Golful Aqaba a fost divizat în patru oraşe: Taba, Nuweiba, Dahab si Sharm 
El-Sheikh. Oraşul Sharm el-Sheikh a fost si el împărţit în cinci centre omogene şi 
anume: Nabq, Ras Nusrani, Naama Bay, Umm Sid şi Sharm El Maya.  
 
Înainte de 1967 Sharm el-Sheikh a fost puţin mai mult decât o bază de operaţiuni 
ocazionale pentru pescarii locali; cea mai apropiata asezare permanenta a fost în 
Nabq, la nord de el Ras-Nasrani ("Strâmtoarea Tiran"). Dezvoltarea comercială a 
zonei a început în timpul prezenţei israeliene în zonă. Israelienii au construit oraşul 
Ofira, cu vedere la Sharm el-Maya Bay şi zona Nesima, şi au deschis primele unităţi 
turistice orientate în zona la 6 km nord de Naama Bay. Acestea au inclus un hotel pe 
latura de sud a golfului, cluburi de scufundări, o promenadă acum bine-cunoscuta, şi 
hotelul Naama Bay.  
 
După Sinai a fost restituit Egiptui în 1982, iar guvernul egiptean s-a angajat într-o 
iniţiativă menită să încurajeze dezvoltarea continuă a oraşului. Investitorii straini - 
dintre care unii au descoperit potenţialul localităţii în timpul ocupaţiei israeliene - au 
contribuit la numeroase proiecte de construcţii. Legile mediului inconjurator 
limitează, în prezent înălţimea clădirilor din Sharm el-Sheikh, astfel încât să se evite 
eclipsarea frumuseţilor naturale a împrejurimilor.  
 
Climatul  
Temperaturile medii in timpul lunilor de iarna (noiembrie-martie), variaza intre 15-35 
° Celsius (59-95 ° F) şi în timpul lunilor de vară (aprilie-octombrie), 20-45 ° Celsius 
(68 la 113 ° F). Temperatura in apa Marii Roşii variază intre 21-28 ° Celsius (70-84 ° 
F) pe parcursul anului.  
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AA Amwaj Oyoun Hotel 5* 

  
 
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303855-d672858-Reviews-

Amwaj_Oyoun_Hotel_Resort-

Nabq_Bay_Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_Sinai.html 

 
Preturi incepand de la 682 eur/pers in camera dubla standard cu all 

inclusive 
 

Hilton Sharks Bay 4* 

  
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297555-d305090-Reviews-

Hilton_Sharks_Bay_Resort-

Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_Sinai.html 

 
Preturi incepand de la 706 eur/pers in camera dubla standard cu all 

inclusive 
 

Aurora Oriental Resort 5* 
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http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g303855-d1221812-Reviews-

Oriental_Resort_Sharm_El_Sheikh-

Nabq_Bay_Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_Sinai.html 

 
Preturi incepand de la 737 eur/pers in camera dubla garden view cu all 

inclusive 
 

Baron Resort 5* 

  
 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297555-d633226-Reviews-

Baron_Resort_Sharm_El_Sheikh-

Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_Sinai.html 

 

Preturi incepand de la 904 eur/pers in camera dubla standard cu mic 

dejun 

 

Monte  Carlo Sharm 5* 

  
 
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297555-d302214-Reviews-

Monte_Carlo_Sharm_Resort_Spa-

Sharm_El_Sheikh_South_Sinai_Red_Sea_and_Sinai.html 

 
Preturi incepand de la 928 eur/pers in camera dubla standard cu all 

inclusive 
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Tariful include: Zbor direct Cluj Napoca – Sharm el Sheikh 

      Transfer Aeroport- hotel – Aeroport 

      Asistenta turistica in limba romana pe toata durata sejurului  

                            Cazare 7 noptii la hotelul ales cu tipul de masa specificat 

      Taxe de aeroport 

 

Tariful nu include: Asigurare medicala 

            Orice alte cheltuieli de natura personala. 

 

 
Nota :  
 
Zbor charter operat de catre Blue air 
Perioada 07.05.2016- 02.07.2016  in fiecare zi de sambata. 
 
La cerere se pot oferi tarife si pentru alte hoteluri decat cele prezentate in aceasta 
oferta. 
 

 

 

 

 
 


