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V Egyptě byl vyhlášen výjimečný stav 

Dnes v 16:00 SELČ byl v Egyptě vyhlášen výjimečný stav. Pracovníci CK Alexandria jsou v neustálém 

kontaktu s delegáty a partnery přímo v Egyptě. V letoviscích Hurghada i Marsa Alam je v současné 

době klid. Přesto situaci stále monitorujeme, jsme v kontaktu s našimi partnery i delegáty a také 

s leteckou společností. Sledujeme i stanoviska ministerstva zahraničních věcí (MZV) a jsme připraveni 

na ně okamžitě reagovat. Pro případ zhoršení situace má CK Alexandria připraveny krizové plány.  

I podle aktuálního stanoviska MZV je bezpečnostní situace v turistických letoviscích u Rudého moře v 

tuto chvíli relativně klidná a pod kontrolou vládních složek, ministerstvo však nedoporučuje turistům v 

těchto dnech vycházet z resortů. K tomuto doporučení se připojujeme i my a našim klientům jej sdělují 

delegáti přímo na místě. 

MZV dále nedoporučuje cestovat do severní části Sinajského poloostrova. CK Alexandria vzhledem 

k situaci zrušila své lety do letoviska Sharm el Sheikh již koncem července a zájezdy do tohoto letoviska 

nenabízí. 

Další vývoj budeme neustále sledovat a v případě zhoršení situace či nových informací přímo z Egypta 

či od MZV jsme připraveni ve spolupráci s leteckou společností přijmout okamžitě potřebná opatření. 

Klienty, kteří mají do Egypta na dovolenou odcestovat v nejbližších dnech budeme pravidelně 

informovat o aktuální situaci na našem webu v sekci Aktuality (www.alexandria.cz/aktuality) a na 

našem Facebookovém profilu (https://www.facebook.com/ckalexandria). 

 

Aktuální stanovisko Ministerstva zahraničních věcí: 

14.08.2013 16:30 

MZV upozorňuje, že ve středu 14.8.2013 v Káhiře přistoupily armádní a policejní složky k vyklízení táborů 

příznivců bývalého presidenta Morsího. Tato akce se neobešla bez násilných střetů a lze očekávat, že i v 

nejbližších dnech, nejen ve velkých městech jako je Káhira, Alexandrie, Suez apod., budou nadále probíhat 

nepokoje a protesty. Lze očekávat jejich násilný průběh. MZV doporučuje, aby čeští turisté v současné době do 

těchto měst necestovali. Bezpečnostní situace v turistických letoviscích u Rudého moře je v současném období 

relativně klidná a pod kontrolou vládních složek, MZV však nedoporučuje turistům v těchto dnech vůbec vycházet 

z resortů. MZV dále nedoporučuje cestovat do severní části Sinajského poloostrova včetně turistického letoviska 

Taba.  

MZV doporučuje využít registraci v dobrovolné databázi cestovatelů DROZD na webových stránkách 

http://www.mzv.cz v kapitole "Cestujeme" a sledovat webové stránky velvyslanectví ČR v Káhiře - 

www.mzv.cz/cairo, kapitolu "Víza a konzulární informace". Občané, kteří se ocitnou ve vážném ohrožení, se 

mohou v mimopracovní dobu obrátit na Konzulární oddělení Zastupitelského úřadu ČR v Káhiře (+20) 0122 742 

7513. 

Egyptská strana striktně kontroluje platnost cestovních dokladů, které musí být platné ještě nejméně šest měsíců 

po předpokládaném datu odjezdu z území Egypta. Některé letecké společnosti nevezmou cestovatele, pokud je 

platnost pasu kratší třeba jen o několik dní. Nelze tedy využít tzv. rychlopasy, které mají platnost pouze na 6 

měsíců. 

 



 

ALEXANDRIA, spol. s r.o. Ing. Petr Šatný 

sídlo: Dělnická 71, 170 00 Praha 7 marketingový ředitel 

kontaktní adresa: Španělská 770/2, 12000 Praha 2  tel.: 776 470 912 

web: www.alexandria.cz  email: petr.satny@alexandria.cz 

 

V případě zájmu o další informace mne prosím neváhejte kontaktovat.  

Petr Šatný, marketingový ředitel 

e-mail: petr.satny@alexandria.cz 

tel.: 776 470 912 

Cestovní kancelář Alexandria působí na českém trhu od roku 1991 a v současné době již patří mezi největší české 

cestovní kanceláře. 

Alexandria je největším českým touroperátorem na Bulharsko a Maltu a její nabídka zájezdů do Řecka patří 

k nejširším na trhu. Kromě těchto zemí nabízí Alexandria zájezdy také do Turecka, Egypta, Tuniska, Španělska, na 

Kypr, do Chorvatska, Itálie – včetně leteckých zájezdů do oblasti Kalábrie a na italské ostrovy Sicílie, Sardinie a 

Ischia. Alexandria je také průkopníkem na trhu aktivních dovolených. Profesionální české animační týmy, které na 

trh přivedla jako první a které působí v klubových hotelích Alexandria, připravují české animační programy 

nejen pro děti, ale i pro dospělé.  

Samozřejmostí jsou u CK Alexandria i lyžařské zájezdy (a to jak do blízkých destinací Rakousko, Itálie, Slovensko, 

ČR, tak i letecké zájezdy za lyžováním v Bulharsku) a nechybí ani zájezdy do exotických zemí – na Kubu, 

do Dominikánské republiky, Mexika, Thajska, na Srí Lanku, Maledivy, Fiji či plavby luxusními loděmi. 

 


