Egypt
Obyvatel celkem: 78 887 000
Hlavní město Káhira: 15 200 000 obyvatel
Státní zřízení: Prezidentská republika (od 1953)
Čas: Egypt leží v jiném časovém pásmu než Česká
republika. V zimě si připočítejte 2 hodiny, v létě 3
hodiny.
Egypt je zřejmě nejznámější kolébkou starověké civilizace. Po tisíciletí udivuje obrovské
množství lidí svými chrámy, hieroglyfy, mumiemi a zdaleka rozpoznatelnými pyramidami.
Podnebí, počasí
Většinu povrchu Egypta tvoří poušť, což významně ovlivňuje charakter tamního klimatu.
Typické pro pouštní klima jsou velké výkyvy teplot mezi dnem a nocí. Téměř po celý rok je na
většině území horko a sucho. Nejteplejší jsou vnitrozemské oblasti, kde mohou teploty
dosahovat až 50°C. Teploty v zimě se pak pohybují v rozmezí 13°C – 21°C. Egyptská jara jsou
mírná, ale na jejich konci ohlašují příchod léta nepříjemné větry, tzv. khamaseen (nebo
chamsin). Jsou to horké drsné větry, které přinášejí písečné a prachové bouře. Vzhledem
k vysokým teplotám je třeba zvážit cestování do Egypta v letních měsících.
Měna
Egyptskou měnou je egyptská libra. Nesmí se ze země vyvážet. Doporučujeme proto v
průběhu vaší dovolené směňovat po menších částkách a vždy si nechávat doklad o směně.
Egyptské libry lze zpětně vyměnit pouze na letišti. Kurz bývá velmi nevýhodný a je nutno
předložit doklad o oficiální směně.
Doklady, celní předpisy
Pro vstup do Egypta je vyžadován platný pas s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne
podání žádosti o vízum. Vízum můžete získat třemi způsoby:
- při příletu na letišti (nejlevnější)
- u vaší cestovní kanceláře
- na velvyslanectví Egyptské arabské republiky v Praze
Do EAR je zakázán dovoz potravin, alkoholu, pornografie, zbraní a všech druhů drog. Je
nutno připomenout, že je striktně zakázán vývoz památek a zlata v nezpracované podobě. Z
Egypta je také přísně zakázáno vyvážet korály, mušle a škeble.
Specifika, bezpečnostní situace
V současné době se politická situace v Egyptě uklidnila.
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Základní odlišností Egypta od evropských států je faktor islámu. Muslimové jsou velmi citliví
na některé projevy evropského chování, které urážejí jejich náboženské cítění. V této
souvislosti je nezbytné upozornit na vhodné oblékání, a to zejména dívek – ty by se raději
měly vyhnout nošení krátkých kalhot, dámských šatů bez ramínek, hlubokých výstřihů apod.
Při fotografování je dobré vyvarovat se záběrů vojenských a policejních objektů, nádraží,
železničních uzlů, mostů, osob v uniformách či vojenské a policejní techniky. Fotografujete-li
místní lidi, vždy je požádejte o souhlas.
Jazyk
Oficiálním jazykem je arabština. V turistických střediscích, v hotelích a s mladšími lidmi se
dorozumíte anglicky, francouzsky, německy a rusky.
Smlouvání
Smlouvání je základním rituálem každého správného uzavírání obchodu v arabském světě.
Smlouvá se opravdu vždy a všude a některé obchodníky byste mohli i urazit, pokud byste si
koupili jimi nabízenou věc za původní cenu.
Baksheesh
(čtěte jako bakšiš), neboli spropitné či úplatek, vychází z islámské představy o tom, že
bohatství je požehnáním od Alláha. Spropitné je v Egyptě samozřejmostí a nutností. Mějte v
kapse stále několik drobných mincí nebo menších bankovek, protože situací, kdy se bakšiš
očekává, se během dne vyskytne mnoho. Nedat bakšiš je urážkou. Ovšem všeho s mírou.
Ramadán
Jedná se o devátý a pro muslimy nejdůležitější měsíc islámského kalendáře. Muslimové
během ramadánu jedí, pijí a kouří až po soumraku. Možná se setkáte s tím, že kavárny a
restaurace otevírají až po západu slunce. Veřejná doprava jezdí méně a památky i obchody
se zavírají dříve.
Modlitby
Budete si muset zvyknout na rytmus dne, který je v zemi plně přizpůsoben náboženským
potřebám. Pětkrát denně se z minaretů ozývá hlas svolávající věřící k modlitbě.
Ubytování
Egypt nabízí různé druhy ubytování, nejčastěji je však ubytování hotelové. Pokud si
dovolenou chcete opravdu užít poklidně a nejste náruživý cestovatel, využijte hotel s více
hvězdičkami, nejlépe čtyři a výše, kde se běžně přijímají dolary, eura i platební karty.
Hotelové stravování
V rámci hotelového stravování můžete očekávat evropská jídla servírovaná formou
švédských stolů. Kvalita jídel odpovídá počtu hvězdiček. V luxusnějších hotelech si můžete
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vybírat hned z několika variant, od jihoamerické až po východoasijskou kuchyni. Stejné je to i
s nápoji. Také záleží na tom, zda dáváte přednost pohodlí spojenému s all inclusive, nebo jen
s polopenzí.
Místní restaurace a jídelny
Restaurace ve městech nabízejí nejen arabskou kuchyni, ale především mezinárodní menu
sestavovaná s ohledem na zahraniční turisty. Jídelní lístky jsou vždy dvojjazyčně - arabské a
anglické. Pozor na konzumaci pokrmů od pouličních kuchařů, nikdy nevíte, z čeho jsou
připravována. Podobně se vyvarujte nákupu ovoce a zeleniny na trhu.
Egyptská jídla
Budete-li chtít ochutnat některou z místních specialit, nabízí se vám třeba foul (národní jídlo
– hnědé boby pokapané citronem), musakka (lilkový nákyp se sekaným masem v rajské
omáčce) či šíš kabáb (kousky skopového, jater a cibule pečené na rožni). Jako zákusek vám
možná zachutná baklawa (závin s ořechy a medem) nebo kunáfa (koláč z dokřupava
upečených nudlí s medem a s ořechy). K pití si můžete objednat třeba karkadeh (čaj z květů
ibišku) nebo tureckou kávu kahwa.
Nealkoholické nápoje
Kupujte si výhradně balenou vodu, kterou dostanete v každém stánku. Dbejte na to, aby bylo
víčko dobře utažené. V Egyptě je velmi suché a horké počasí a bezpočet cestovatelů každý
rok na vlastní kůži okusí útrapy a rizika spojená s dehydratací. Noste proto láhev balené vody
stále s sebou a dostatečně pijte. Vodu z vodovodu k pití nikdy nepoužívejte. Vyvarujte se
také ledu v nápojích.
Z nápojů zkuste ochutnat výborné ovocné džusy zvané assir nebo džus z cukrové třtiny
kabas. Buďte ale všímaví - někteří prodavači je míchají s vodou. Čaj se pije černý nebo
mátový a servíruje se horký v malých skleničkách. Čaj ze sušených květů ibišku je rubínově
červený a velmi osvěžující. Egypťané mají v oblibě silnou přeslazenou kávu (mazbout normálně slazená, ziada - silně slazená).
Alkohol a cigarety
Islámské náboženství konzumaci alkoholu výslovně zakazuje. I přesto je ale alkohol k dostání
v turistických kavárnách a restauracích. Z alkoholických nápojů můžete vyzkoušet pivo Stella
nebo tmavá piva Marzen a Aswanli. Kromě toho můžete ochutnat místní vína nebo zibib, což
je anýzem ochucený alkohol z hroznových slupek. Ohledně cigaret si starosti také dělat
nemusíte. Koupit je můžete na každém rohu a oproti našim končinám jsou nesrovnatelně
levnější.
Střevní potíže, zdravotní prevence
Alespoň jeden den střevních potíží v Egyptě potká skoro každého. Faraonovou pomstou se
označuje průjem, kterým Egypt postihuje téměř všechny turisty v prvních dnech pobytu. Jde
zpravidla o dva dny "okořeněné" průjmovým onemocněním, které je někdy doprovázeno
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zvracením a horečkami. Pokud vás průjem postihne, zajděte do místní lékárny pro Antinal
nebo Drotazide. Pokud této pomstě chcete uniknout, nikdy nepoužívejte vodu z vodovodu,
ale výhradně vodu balenou, a to i na čištění zubů. Dávejte si také pozor na stravu, hlavně na
přezrálé ovoce. Na střevní problémy je vhodný i Ercefuryl.
Do Egypta zabalte opalovací krémy s vyšším faktorem.
Je-li vaše pokožka nadmíru citlivá, mějte u sebe při prohlídkách hrobek, ale i chrámů,
zdravotnickou roušku na obličej.
Při vstupu do země není vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. Kromě očkování běžných v
ČR je velmi užitečné očkování proti žloutence typu A a B a dále se doporučuje očkování proti
břišnímu tyfu a meningitidě A a C.
Jestliže budete muset vyhledat doktorskou péči, zvolte raději soukromé zařízení (stačí se
v případě nutnosti obrátit na hotelovou recepci nebo delegáta). Vzhledem k tomu, že při
dlouhodobějším pobytu v soukromé nemocnici by se Váš účet mohl vyšplhat hodně vysoko,
nezapomeňte se před odjezdem pojistit. Přímo na místě to již možné není.
Slovníček
hadretak – pane
hadretik – paní
ragil – muž
madam – žena

Salam aleykom – muslimský uvítací
pozdrav
Ma al salama – rozloučení
Sabah al chér – dobré ráno
Sabah al nór nebo sabah al fool – odpověď
Masa al chér – dobrý večer
Masa al nór nebo masa al fool – odpověď
Nahárak saíd – dobrý den
Ahlan wasahlan – vítej
Léla saída – dobrou noc

min fadlak – prosím (M)
min fadlik – prosím (Ž)
infaddal – prosím, račte (M)
infaddalí – prosím račte (Ž)
tefll – dítě
walad – kluk
bint – dívka, dcera
ebn – syn

aywa – ano
la – ne
la'a – důrazné ne
léh – proč
éh – co
shokran – děkuji
afuan – není zač
máliš – je mi líto
muškila – problém
mafiš muškila – žádný problém

zoga – manželka
marát – manželka
maráti – moje manželka
góz – manžel
gózi – múj manžel
ach – bratr
achůja – můj bratr
acht – sestra
yachti – moje sestra
habibi – oslovení pro drahého, ale toto
oslovení používají pro všechny blízké
(kamarády, členy rodiny atd.)

ism – jméno
ismak – tvé jméno (M)
ismik – tvé jméno (Ž)
ana ismi – jmenuji se
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arabíja – auto
al fundu – hotel
óda – pokoj
tax – taxi
otubís – autobus
mahata al otobís – autobusové nádraží
al matár – letiště
tajara – letadlo
al kitár – vlak
mahata al kitár – nádraží
šéraa – ulice

méši – dobře souhlasím
hádr – dobře souhlasím
jala – jdem, pojď

flůs – peníze
genéh – libra
pount – libra

sifr – 0
wahid – wahada – 1
itnén – 2
talát – taláta – 3
arba – 4
chamsa – 5
sitta – 6
sabaa –7
tamánja – 8
tisaa – 9
ašara – 10

bíkam – kolik?
gháli – drahé
rachís – levné
ana ajíz kéda – chci toto (M)
ana ajíza kéda – chci toto (Ž)
ana miš ajíz – nechci (M)
ana miš ajíza – nechci (Ž)
chalas – stačí
emši – jdi pryč
kefaja – dost

hedášar – 11
itnášar – 12
taláttašar – 13
arba tášar – 14
chamsatášar – 15
sittášar – 16
sabatášar – 17
tamantášar – 18
tisatášar – 19
ishrín – 20

Destinace v Egyptě
Zejména vody Rudého moře, jeho fauna a flóra jsou jedním z několika důvodů, proč stále
více turistů z Evropy volí Egypt za místo své dovolené. Egypt je pro nás cenově
nejdostupnější lokalitou, ve které můžeme obdivovat krásu podmořského světa. Pouhé čtyři
hodiny letu nás dělí od nádherných korálových útesů a písečných pláží.
Hurghada - jedno z největších egyptských turistických center v oblasti Rudého moře. Nabízí
ideální kombinaci kvalitních turistických služeb a přírodních krás. Čekají zde na vás dlouhé
písčité pláže, korálové útesy, teplé podnebí a mnoho nabídek výletů ke staroegyptským
památkám. Ideální poloha pro výlety k chrámům v Karnaku a Luxoru, k chrámu královny
Hatšepsut nebo k pohřebištím do Údolí králů a královen.
Sharm el Sheikh - moderní turistické centrum nacházející se na jižním cípu Sinajského
poloostrova. Pro svou jedinečnost, příjemné klima a výskyt korálových útesů se stal Sharm el
Sheikh doslova turistickým rájem. Letovisko obklopují dvě zátoky Maama Bay a Sharm alMaja, které jsou mezi sebou propojeny zástavbou hotelů.
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Taba - letovisko Taba patří k těm nejluxusnějším v Egyptě a přitom není synonymem pro
přeplněné pláže a mačkající se davy turistů. Díky své poloze v Akkabském zálivu poblíž Izraele
nabízí nezapomenutelný výhled na tři sousední země - Izrael, Jordánsko a Saúdskou Arábii. Je
ideálním výchozím místem pro návštěvu Jeruzaléma.
Taba si svou popularitu získává především díky překrásným plážím, fascinujícímu
podmořskému světu a možnosti výletů do okolních zemí. Sídlí tu komplexy těch
nejluxusnějších hotelových společností s vysokou úrovní služeb. Je to pás hotelů ležících mezi
nádhernými plážemi z jedné strany a horskými hřbety ze strany druhé. Taba je ideálním
místem nejen pro vyznavače potápění, ale i pro klidný odpočinek a koupání. Je typická tím,
že v okolí nenajdete žádné město nebo nákupní centrum. Nikde vás díky tomu neobtěžují
prodavači a pouliční obchodníci jako například v Hurghadě. Navíc je známá krásnou přírodou,
horskými scenériemi a nejhezčím mořem v Egyptě.
Dahab - slovo Dahab znamená v arabštině "zlato". Označení dostalo patrně pro sytě zlaté
pláže a barvu oblohy těsně po západu slunce. Je deálním místem pro potápění, korálové
útesy jsou vzdáleny jen několik metrů od břehu. Asi 7 kilometrů odtud se nachází slavná
potápěčská lokalita Modrá díra. Oblast je vhodná také pro windsurfing a jachting. Dahab je
oblíben především mezi mladou klientelou. A to nejen díky pestré nabídce sportovních
aktivit, mimo potápění například velice oblíbené vodní lyžování, ale i pro svou uvolněnou
atmosféru. Místní obyvatelé se již plně aklimatizovali západnímu způsobu života, a tak
turistky v bikinách už skoro nikoho nepohoršují. Přijdou si zde na své milovníci nočního
života. Večer se totiž rozzáří všechny uličky a vy můžete zajít do některé z početných
restaurací nebo barů, nechat si uplést od místních žen exotické copánky nebo se poddat
tetovačům henou.
Marsa Alam - výhodou je jen několikakilometrová vzdálenost od letiště. Poloha na pobřeží
Rudého moře nabízí opět více než vhodné podmínky pro potápění a pozorování podmořské
scenérie. Moře je zde průzračné a podmořský život s nádhernými barevnými korály doslova
na dosah. Moderní letovisko je vhodné jak pro vyznavače potápění a vodních sportů, tak pro
rodiny s dětmi.
Ain Soukhna - vyhledáváná především rodinami s dětmi, pro něž tu je připraveno ideální
zázemí v podobě hřišť, vodních parků atd. Rodiče určitě ocení bezpečný pozvolný vstup do
moře. Návštěvníci jsou rovněž přitahování křišťálově průzračným mořem a starodávnými
plážemi.
El Gouna - leží 25 km severně od Hurghady. Podobně jako Makadi resort bylo i toto luxusní
letovisko vystaveno kolem uměle vytvořených lagun mezi majestátnými horami východní
pouště a křišťálovým mořem. Město ve stylu arabské architektury působí jako orientální
vesnička. Kolem lagun jsou rozmístěny luxusní hotely v arabském stylu, velmi hezky
zapadající do pobřeží Rudého moře. Je vhodné pro klienty hledající prvotřídní služby v rámci
luxusní dovolené.
Safaga - poklidné letovisko vzdálené asi 60 km jižně od Hurghady. Zde si přijdou na své
zejména ti, kdo upřednostňují pohodovou a nerušenou dovolenou, nebo rodiny s menšími
dětmi. Letovisko si získalo velkou oblibu také díky skvělým podmínkám pro vodní sporty.
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Egypt - výlety nejen za historií
Většina zájezdů do Egypta již nenabízí jen pobyt u moře nebo návštěvu Káhiry a
pyramid v Dolním Egyptě. Ale je zde i druhá část Egypta, tzv. Horní Egypt s plavbou po Nilu.
A právě tomu vévodí „chrámy na Nilu“.
Navštivte chrámy na Nilu Karnak, Luxor, Edfu, Kóm Ombo, Fílém a další památky s nimi
spojené. Poznáte druhou tvář Egypta – tu mnohem romantičtější. Určitě ale nebudete
zklamáni.
Další zajímavá místa Horního Egypta:
Memnonovy kolosy, Asuán, Abú Simbel, Dér el-Bahrí, Údolí králů.
Pyramidy v Gíze - Cheopsova, Rachefova, Menkaureova - a Sfinga
Gíza se nachází poblíž Káhiry. Je zde soustředěna řada památek na jednu z nejstarších
civilizací. Prvním faraónem, který si vybral místo na královském pohřebišti v Gíze ke svému
poslednímu odpočinku, byl slavný Cheops, který tím stvořil největší stavbu všech dob,
Cheopsovu pyramidu. Na pyramidovém poli v Gíze se nachází tři velké pyramidy, které
postavili tři faraóni ze 4. dynastie (v letech 2639-2454 př. n. l.).
Údolí králů - Wádí Al-Mulúk
Údolí králů je nejznámějším pohřebištěm egyptských faraónů. Bylo zde celkem pohřbeno
přes šedesát významných panovníků a vysokých státních úředníků. Prvním zde pochovaným
byl s určitostí Thutmose I., nejvýznamnějším Ramesse II. a nejznámějším Tutanchamon.
Plavba po Nilu - poznávací okruh
Ten, kdo touží po vyjímečné dovolené, vyzkouší poznávací okruh Egyptem, plavbu po
Nilu.Variant je hned několik. Záleží výhradně na vašich možnostech - časových a finančních.
Pokud ji nechcete spojit s pobytem u Rudého moře, potom jsou lepší spíše zimní měsíce. Pro
prohlídku staroegyptských památek je samozřejmě ideální co nejdelší pobyt.Typickým
dopravním prostředkem po Nilu, který se používá už stovky let, je velká plachetnice feluce.
Po Nilu se lze vydat velkou luxusní lodí, ale romantičtějším zážitkem je plavit se na této
plachetnici. Nejlepší plavba je mezi Asuánem, Kom Ombu, Edfu, Esnou a Luxorem. Během
plavby se bydlí v pohodlných kajutách. Přes noc se kotví, přes den se jede. Hotelové lodě
jsou několika patrové a vypadají jako normální hotel, včetně bazénu s čistou vodou. Najdete
tu, ale vše co budete potřebovat. Západy slunce na palubě pod plachtou patří
k nezapomenutelným zážitkům.
Luxor a Karnak
V Luxoru a Karnaku se nacházejí dva chrámy zasvěcené egyptskému bohu Amonovi. Chrám
boha Amona v Karnaku je největší náboženskou stavbou světa. Amon byl bůh Vesetu a
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králem bohů. Jeho posvátným zvířetem byl beran, zobrazovaný většinou v podobě beraní
sfingy.
Káhira - hlavní město Egypta
Káhira je nejen hlavním městem Egypta, ale také kulturním centrem arabského světa a
nejlidnatějším městem afrického kontinentu. Káhirské Staré město je od roku 1979 zařazeno
na seznam světového dědictví UNESCO. Kromě pyramid v nedaleké Gíze určitě stojí za to,
navštívit nejstarší tržiště světa (Khan al-Khalili), egyptské národní muzeum, zbytky pevnosti
Citadela, nejslavnější mešitu Al-Azhar a v neposlední řadě zavítat do některé z mnoha
kaváren. Velkou nevýhodou návštěvy Káhiry je nedostatek a špatná hygiena veřejných WC.
Kdyby bylo nejhůř, můžete využít WC v metru, ta jsou o něco čistší, ale ani tam to není žádná
sláva. Většinou po Vás bude vyžadován menší poplatek.
Alexandrie - perla Středozemního moře
Alexandr Veliký založil Alexandrii v roce 332 př. n. l. Po jeho smrti se stala hlavním městem
Egypta s 3 300 000 obyvateli. V současnosti je jedním z hlavních egyptských přístavů a
druhým největším městem. Za návštěvu určitě stojí pevnost Qait Bay. Do ničivého
zemětřesení v roce 1326 zde stál 110 m vysoký legendární maják, který byl jedním ze sedmi
divů světa.
Kom Ombo - dvojitý chrám
Kom Ombo se nachází v jižním Egyptě na východním břehu Nilu, 50 km severně od Asuánu.
Nejvýznamnější zdejší památku představuje dvojitý chrám, který je rozdělen v podélném
směru. Pravá polovina byla zasvěcena bohu Sobkovi, levá bohu Haruerovi.
Abú Simbel - srdce Núbie
Abu Simbel byl srdcem posvátné Núbie. Faraón Ramesse II. zde dal vytesat do dvou skalních
masivů dva chrámy. Severní chrám je zasvěcen bohyni Hathor a královně Nefertari. O jižní se
dělí Amon, Re-Harachtej, Ptah a faraón samotný. Kvůli vybudování přehrady v Asuánu bylo
nutné oba chrámy přemístit. Práce trvaly od roku 1963 do roku 1972.
Suezský průplav
Suezský průplav je kanál spojující Středozemní a Rudé moře. Ročně jím propluje asi 25 000
lodí, přičemž plavba jim trvá 11 až 16 hodin. Průplav lodím umožňuje dostat se ze
Středozemního do Rudého moře bez obeplouvání Afriky. Průplav nemá žádná zdymadla,
protože zde není rozdíl mezi hladinami moří. Kanál je rozdělen na dvě části Velkým hořkým
jezerem. Plavební trasa průplavu je 195 km dlouhá, široká 140 až 365 metrů a hluboká
18 metrů.
Al-Alamajn - Je to bojiště cca 70 km od Alexandrie, kde vítězství spojeneckých vojsk v roce
1942, kterým velel maršál Montgomery nad německým africkým sborem pod vedením
generála Rommela, rozhodlo o dalším osudu Afriky.
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Ostatní zajímavé výlety
Nedokončený obelisk královny Hatšepsut - žulový obelisk neskutečných rozměrů
Sakkara - nejdéle sloužící pohřebiště na světě
Memnonovy kolosy - dvě gigantické, osmnáct metrů vysoké sochy
Philae - nádherný ostrov s chrámovým komplexem, postaveným 370 př.n.l.
Mojžíšova hora - biblická hora zvedající se nad klášterem sv. Kateřiny
Giftun - podmořský svět na korálových útesech v blízkosti Hurghady
Ras Mohamed - národní park na špičce Sinajského poloostrova 30 km od Sharm El Sheikhu
Petra Jordánsko - skalní město
Pokud trávíte dovolenou na Sinajském poloostrově, určitě stojí za návštěvu památka
UNESCO - Skalní město Petra v Jordánsku. Pozůstatky impozantního města,
architektonických skvostů, královských hrobek, nabatejských domů nebo nádherná hra barev
okolních skal. Návštěva skalního města Petra bude jednoznačně patřit k vrcholům vaší
dovolené. Petra se rozkládá na prostranství uprostřed vysokých, někde až stometrových skal.
Přístupovou cestou je pouze úzká skalní soutěska Siq, která je dlouhá 1,5 km a široká 3 až 10
metrů. Na jejím konci naleznete nespočet chrámů, klášterů a budov vytesaných do okolních
skal. Mezi nejznámější patří Pokladnice, amfiteátr, královské hrobky vytesané do skály Jabal
Khubta, chrám okřídlených Lvů nebo kláštěr Ed-Deir, který je budovou s největším průčelím v
Petře.
Důležité kontakty
Hasiči: 125 (v Alexandrii 120)
Policie: 122
Ambulance: 123
Turistická policie: 126
Velvyslanectví EAR, adresa:
Pelléova 14, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel. (02) 2431 1506
fax: (02) 2431 1157
Velvyslanectví České republiky
4, Dokki Street, 12511 Giza, Cairo
Tel.: 00202 3 7485531 , Fax: 00202 3 7485892, Email: cairo (at) embassy.mzv.cz
Honorární konzulát České republiky v Alexandrii
Zahran Group, 14th May Road, Semouha, Alexandria
Tel.: +20 34266664, Fax: +20 34266660, Email: alexandria (at) honorary.mzv.cz
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