Velkommen til

Hurghada

Endelig ferie!
Hjertelig velkommen til Hurghada. Vi ønsker deg en fin ferie full av nye
opplevelser!

Star Tours service
Ring eller send sms/mail til Star Tours guider
Har du spørsmål eller trenger hjelp til noe er vi her for deg. Du kan ringe
servicetelefonen mellom kl. 8–20. Dersom noen akutt inntreffer om natten
kan du ringe samme nummer.

I denne brosjyren har vi samlet informasjon som vi håper du kan ha nytte av
i ferien.

Vi svarer på sms innen en time alle dager kl. 8–20. Du sender sms til
nummeret du fikk velkomst-sms fra. Du kan også sende mail til
samme adresse som før avreise.

Vi forteller om utfluktene våre og gir deg tips til steder å besøke på egen
hånd. Du kan også lese om den lokale matkulturen, restauranter og
shopping. Lengst bak i brosjyren finner du viktig informasjon om hva du skal
gjøre hvis noe uforutsett skulle skje. Du finner også informasjon om vårt
aktive miljøarbeid og sosiale ansvar.

Møt guidene
I hotellpermen vår finner du informasjon om når vi kommer til ditt, eller et
nærliggende hotell. Hotellpermen inneholder også informasjon om våre
utflukter og hjemreisetider.

Uansett hvordan du velger å tilbringe dine feriedager kan du alltid kontakte
oss. Vi er her for å hjelpe deg med alt fra å bestille utflukter til å tipse om de
beste strendene. Les mer om servicen vår nedenfor.
God ferie!
Informasjonen i denne brosjyren er innhentet i august 2012. Vi tar forbehold
om eventuelle endringer.
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Opplevelser på egen hånd
Vil du oppleve mer av reisemålet? Her tipser vi om ulike aktiviteter og
steder du kan besøke på egen hånd. Kontakt oss hvis du vil vite mer om
åpningstider, veibeskrivelse eller noe annet.
Vi ønsker deg en trivelig oppdagelsesferd!
Af Leila wa Leila
En "Tusen og én natt"-inspirert eventyrby med daglige lyd- og lysshow. Her
finner du minipyramider, museum og til og med en sfinks! Du kan også ri på
hest. Af Leila wa Leila ligger nær Jungle Aqua Park Resort og Senzo Mall.
Senzo Mall
Stort shoppinggalleri sør for Hurghada, nær vårt hotell Blue Village Exotic
Aquamarine. Her finner du blant annet treningsklær, leker, sko og mat.
Senzo Mall har også en stor kino som viser engelskspråklige filmer og hvis
du betaler litt ekstra får du en egen servitør som kommer med popkorn og
drikke og en privat filmvisning. Det hyggelige restauranttorget tilbyr alt fra
kinesisk til afrikansk mat og i tillegg finner du McDonalds, en kafé og et lite
lekeland. Senzo Mall har åpent hver dag fra kl. 10–24.
Bounce Bowling
Her kan du og hele familien ha det moro. Discobowling, bar og restaurant,
alt under samme tak. På Bounce Bowling finnes også biljard og bordtennis.
Åpent fra kl. 18 hver kveld.
Kairo og Luxor
Hvis du vil oppleve Kairo eller Luxor anbefaler vi at du blir med på vår 1eller 2-dagers utflukt. Du kan lese mer om vårt utfluktstilbud under rubrikken
"Bli med på utflukter".
Du kan reise til Kairo og Luxor på egen hånd med lokalbuss eller
innenriksfly. Bussene går fra hovedbusstasjonen i Downtown Al Dahar i
Hurghada alternativt fra busstasjonen i El Gouna. Billetter kjøpes på
stasjonen, og her får du også aktuelle avgangstider. Reisen til Kairo tar ca.
6-8 timer fra Hurghada og reiser du fra Luxor tar reisen til Kairo ca. 11
timer. Kvaliteten på bussene varierer.
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Du kan også leie en taxi eller minibuss gjennom Star Tour, men dette
koster naturligvis mye mer. Våre reiseledere kan hjelpe deg med å bestille
hotellrom i Luxor. Lokale taxisjåfører får som regel ikke lov til å kjøre turister
fra Hurghada og så langt som til Luxor. Reiser du med taxi eller minibuss så
sjekk at sjåføren har tillatelse til å forlate bygrensen. Avtal alltid pris på
forhånd.
Selv om det er et dyrere alternativ, så anbefaler vi å fly med Egypt Air hvis
du vil besøke Kairo eller Luxor på egen hånd. Billett kjøper du på Egypt Airs
kontor som ligger på Village Road i Hurghada. Egypt Air flyr flere ganger
per dag, men oftest tidlig på morgenen eller sent på kvelden. Du finner
tidtabeller for Egypt Air på www.egyptair.com.
Det er vanskelig å få tak i en dyktig guide i Luxor og Kairo, ønsker du
guiding bør du enten reise på en guidet reise eller ta med en god guidebok.
Kontakt guidene hvis du har noen spørsmål.
Sharm el Sheikh
Hurtigbåten Red Sea Egypt går fra Hurghada til Sharm el Sheikh to ganger
i uken. Mandag og torsdag morgen kl. 9 med retur kl 17. Det er oppmøte i
havnen minst 1,5 time før avgang for sikkerhetskontroller. Turen over
Rødehavet tar normalt ca 2,5 timer.
Vær oppmerksom på at båtturen kan bli innstilt pga. dårlige værforhold.
Sjøsyketabletter kan kjøpes på apoteket.
Du kan også fly til Sharm el Sheik med Egypt Air. Kontakt guidene hvis du
har noen spørsmål. Vi kan også hjelpe til med å bestille hotell og utflukter i
Sharm el Sheik.
Lokale transportmidler
I El Gouna, Makadi og Soma Bay tilbys det transport til faste priser. I
Hurghada samt Luxor må du derimot forhandle om prisen.
I El Gouna er det lokalbusser som trafikkerer hele byen med fem ulike linjer.
Det finnes også lagunebåter som trafikkerer lagunene i faste ruter og som
føler en tidtabell. Transportkort kjøpes i hotellresepsjonene eller i byens
informasjonssenter for 20 le/uke eller 5 le/dag. Taxi koster 15 le/reise
gjennom El Gouna, 90 le/reise til Hurghada, Tok tok (motorkjøretøy med tre
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hjul) 5 le/person. Buss til Hurghada går tre ganger i timen og koster 5
le/person.

Egyptisk Matkultur

I Makadi går det shuttlebuss til Hurghada to ganger om dagen. Stopp i
Hurghada (New Marina og på Village Road) i ca. 2 timer før retur, koster ca.
50 le/person t/r. Makadi har et taxiselskap som kjører til faste priser. Taxi til
Sekkala, Hurghada koster ca. 180 le/en vei. Øvrige taxier får ikke kjøre inn i
Makadi. Det lønner seg derfor å bestille retur til Makadi med den samme
taxien. Det går også shuttlebusser fra våre hoteller i Soma Bay til
Hurghada.

Mye av maten som spises i Egypt er en del av en mattradisjon som er felles
for hele Midtøsten. Det er naturlig at et land som i prinsippet har vært
okkupert i 2000 år deler matkultur med sine omgivelser. Mange av rettene
som anses å være typisk egyptiske kan like gjerne være tyrkiske eller
libanesiske. Det egyptiske kjøkkenet er også inspirert av det greske og det
persiske kjøkkenet.

Når du reiser med lokal transport i de egyptiske byene så pass alltid nøye
på hvilken seddel du betaler med. Det er ellers veldig lett å bli lurt av
sjåføren. Det beste er å ha jevne penger.
Viktig informasjon
Det er sjelden faste priser på varer, transport eller overnattinger. Det er
derfor viktig å ha dette i tankene når man er på utflukt på egen hånd. Når
du kommer til Kairo eller Luxor som turist kan du bli møtt av personer som
forsøker å selge deg hotellrom. Disse selgerne får provisjon så det sikreste
er nok å forhåndsbestille hotellrom.
På alle reisemålene samt på hotellene finnes det flere lokale arrangører
som tilbyr ulike utflukter samt dykking. Vær imidlertid oppmerksom på at de
fleste av disse arrangørene verken har nødvendig lisens eller de
forsikringer som kreves for å gjennomføre utfluktene. Kontakt derfor
guidene for å få informasjon om pålitelige utfluktsarrangører. Tenk også
sikkerhet ved valg av dykkerutflukter og velg en velrenommert arrangør.
Vi samarbeider med vår lokale agent Travco som kan hjelpe til med å
bestille transport, sjåfør og engelsktalende guide for deg som vil skreddersy
din egen utflukt. Kontakt guidene for ytterligere informasjon om utflukter på
egen hånd.

Bønner & linser
En vanlig ingrediens i mange egyptiske matretter er ulike typer bønner og
linser. En meget vanlig rett er fuul som består av kokte og mosede
favabønner. Denne bønnestuingen spises ofte sammen med det egyptiske
brødet shammy som ligner det vi kaller pitabrød. Den egyptiske
linsesuppen er en annen spesialitet du bør prøve.
Hurtigmat & småretter
Egypternes egen fastfood er shawarma, som tilsvarer gresk gyros eller
tyrkisk döner kebab. Mange spiser også koshary som kan kjøpes på små
gaterestauranter. Koshary er en blanding av pasta, ris og bønner som
serveres med stekt løk og tomatsaus. Meze er en blanding av ulike
småretter som har sin opprinnelse i Hellas, men som også forekommer i
Egypt. Her finner du blant annet mahshi, fylte grønnsaker. Andre
delikatesser er vinbladrulader og aubergine. Som en del av disse meze
serveres også hummus eller baba ghanoug. Disse rettene er ulike former
for puréer av aubergine eller kikerter. Ofte serveres også en kjølig yoghurt
som minner om tsatsiki.
Desserter, kaffe & te
Desserten er viktig i det egyptiske måltidet. I tillegg til ulike bakverk kan
desserten også bestå av forskjellige ris- og melkeblandinger. Etter maten er
det på tide med litt kaffe eller te. De mange kaféene serverer ofte meget
sterk tyrkisk kaffe. Det drikkes også mye te (shai), ofte med litt mynte og
mye sukker. Drikken karkade, som lages av hibiskus og er kjent som
landets nasjonaldrikk, serveres både vam og kald.
Alkohol
I Egypt, som er et muslimsk land, er alkohol ikke en del av kulturen. Men i
dag serverer de fleste europeiske restaurantene alkohol. Det er bare noen
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Restauranter
butikker som har tillatelse til å selge lokale, alkoholholdige drikker. Du kjøpe
lokalprodusert alkohol fra disse butikkene under hele oppholdet. I El Gouna
finner du butikkene Cheers og Drinkies som selger alkohol, dessuten finnes
en taxfree-butikk i nærheten av Marinaen. I Hurghada kan du kjøpe alkohol
i taxfree-butikken på flyplassen samt i butikken på Village Road i Nye
Hurghada. Når du ankommer Egypt kan du kjøpe importert alkohol i
taxfree-butikkene de første 48 timene etter at du har landet. Ikke glem
passet, de kontrollerer stempelet med ankomstdato ved kjøp.
Øl & vin
Det produseres øl av god kvalitet i Egypt. Det er først og fremst lyse
ølsorter og de mest kjente merkene er Sakkara Gold og Stella. De beste
vinene er de som har kommet i den siste tiden. En av dem heter Sharazade
og finnes både som rød, hvit og rosé. Andre viner er rødvinene Zaman,
hvitvinen Caspar samt Ayam som finnes som både rødt og hvit. Zaman er
en god og prisgunstig vin, mens Caspar og Ayam har en litt høyere
prisklasse. En annen ny vin er Jardin du Nil som også finnes både som rød
og hvit. Det finnes også en lokal musserende vin som heter Aida som også
kan fås som rosé.

God mat og nye restaurantopplevelser er noe som hører ferien til. Her kan
du lese mer om restauranter på reisemålet. God appetitt!
Hurghada
Café Del Mar
Svenskdrevet restaurant med alt fra nachos til svenske favoritter som
kjøttboller og toast Skagen. Ligger i Sekkala og tilbyr internasjonale retter i
et hyggelig miljø. Her vises det ofte svenske tv-program. Åpen for lunsj og
middag.
Hard Rock Café
Internasjonal matkjede med fokus på amerikanske delikatesser.
Restauranten ligger ved Village Road i den nye delen av Hurghada. Her får
du en helkveld med amerikansk mat, herlige drinker og gode desserter til
relativt lave priser.
Little Buddha
Asiatiske retter i lekkert, luksuriøst miljø. Her serveres selvfølgelig sushi,
men også andre smakfulle retter og lekre drinker. Utover kvelden
forvandles restauranten til nattklubb. Restauranten ligger ved Village Road i
den nye delen en av Hurghada.
Shade
Ligger i den nye Marinaen. Her serveres grillede delikatesser og du kan
kombinere måltidet etter eget ønske med ulike sorter kjøtt/fisk etc. samt
sauser, salater og annet tilbehør. Ta gjerne en drink her etter maten. Det er
ofte livemusikk om kvelden og her kryper man gjerne ned blant de store
puten med en drink i hånden.
Divino
Ved Sekkalatorget finner du Divino, en liten, rolig og hyggelig italiensk
restaurant. Her kan du nyte italienske delikatesser og god service.
El Gouna
Upstairs
El Gounas beste restaurant. Førsteklasses internasjonal mat og service
samt en rolig atmosfære. Her finner du blant annet kamel på menyen.
Maritim
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Trivelig restaurant i Abu Tig Marina som har fokus på fisk og skalldyr.
Luxor
1886, Hotell Sofitel Winter Palace Luxor
En tradisjonsrik restaurant med fransk innredning. Høye priser, men alt fra
mat til service er førsteklasses. Vi anbefaler bordbestilling, 1886 er en
meget populær restaurant.
Sonesta St. George Hotel Luxor
Vi anbefaler et besøk på Sonestas hovedrestaurant når den orientalske
bufféen serveres. Her kan du nyte genuin, egyptisk mat.

Shopping
Pruting er en del av dagliglivet i Egypt og det er stort sett alltid mulig å
forhandle om prisen. Egypterne er eksperter på kjøp og pruting – en
begavelse basert på historie og tradisjoner. For oss nordboere kan et slikt
system både oppfattes som vanskelig og tidkrevende. Det er derfor viktig å
ta seg god tid til shoppingen og ta prutingen med godt humør.
I basarene, som f.eks. i Khan el-Khalili i Kairo, er det obligatorisk å prute. I
motsatt fall kan man betale 3–4 ganger som mye som varen er verdt.
Prutingens første bud er at man ikke viser for stor interesse for det man har
tenkt å kjøpe. Det andre er at man alltid oppsøker flere butikker for å få en
mening om hvor mye man skal betale.
Tenk nøye over hvor mye du er villig til å betale og gi deg ikke før du har
kommet ned på det prisnivået. Viser du en svak interesse for varen vil
selgeren gi deg en utgangspris. Du svarer med et bud som ligger en god
del under det du er villig til å betale.
Servering av te og kaffe er som regel en del av ritualet, men du forplikter
deg ikke til kjøp selv om du har takket ja. Får du ikke den prisen du har
tenkt deg fortsetter du til neste butikk. Viser du tegn til å forlate butikken
hender det at selgeren gir seg og aksepterer den prisen du har tilbudt.
Fungerer ikke dette knepet har du i hvert fall fått en indikasjon på hva du
må regne med å betale for varen. Husk at ingen selger med tap uansett hva
de forteller deg.
Hurghada
Hurghada har to offisielle sentrum: lokale El Dahar/Downtown og Sekkala.
El Dahar som også kalles for Downtown er den eldste bydelen. Her finner
du de tradisjonelle egyptiske små forretningene og basarer. Basarområdet
består både av en turistbasar og av en lokal basar der den egyptiske
lokalbefolkningen handler frukt, grønnsaker, brød, kjøtt etc. I dette området
er det pruting som gjelder.
Sekkala er en nyere bydel hvor shopping skjer i butikker. Her vil du finne
faste priser, men også her skal du forsøke å prute. Du vil også finne mange
internasjonale restauranter som McDonald's og Pizza Hut. Rett ved
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Sekkala ligger den nye marinaen. Her er restaurant- og shoppingstrøket
roligere og du kan vandre i fred for selgere og trafikk. Prisnivået er høyere
her enn i resten av Hurghada.

Alt fra sølv til papyrus
Her følger noen tips om hvilke unike produkter du bør kjøpe med deg hjem
fra Egypt:

Sør for Sekkala er det bygget opp et område som uoffisielt kalles "Nye
Hurghada" med store shoppingsenter som f.eks. Esplanada Mall. I disse
butikkene handler du først og fremst til faste priser. Trafikken er relativt rolig
og her kan du gå på brede gågater. I dette området vil du finne et variert
utvalg av restauranter og internasjonalt kjente kjeder som f.eks. Hard Rock
Café.

Alabast: Alabast er beslektet med marmor og utvinnes spesielt i området
rundt Luxor. Materialet kjennetegnes av sin vakre glans når man
gjennomlyser det. Noen vanlige produkter av alabast er skåler, kopper,
lyslykter og vaser. Den mer glansfulle og tunge alabasten er som regel
fabrikkprodusert, mens de mattere og lettere alabastgjenstandene bruker å
være håndlagde.

El Gouna
I El Gouna finnes to sentrum: Marinaen (Abu Tig Marina) og Downtown,
også kalt Tamr Henna. Marinaen er et vakkert område med flere steder der
du kan spise et lite måltid eller ta en kopp kaffe. Her handler du fremfor alt i
eksklusive butikker til faste priser. I Downtown finnes det også et utvalg av
restauranter og kaféer, samt butikker og basarer med faste priser eller du
kan prute. I Downtown vil du både finne de nye og de tradisjonelle
egyptiske butikkene. Tamr Henna er en kunstnerby der en organisasjon
som arbeider for å styrke kvinners rett til utdannelse selger lokalprodusert
håndverk som er laget av kvinnene selv.

Bomullsklær: Den egyptiske bomullen er myk og av svært høy kvalitet. Alt
fra t-skjorter til kjoler og bukser selges i mange ulike kvaliteter og derfor
varierer prisene, men alle varer er nesten alltid rimelig i forhold til kvaliteten.
En morsom gave til noen hjemme kan være de tradisjonelle fotside
draktene galabeija.

Makadi og Soma Bay
I Madinat Makadi finner du Makadi senter og en shopping gate med alle
tenkbare suvenirer. Du kan forsøke å prute, men det er ikke alltid mulig å
forhandle ned prisene her. Fra Makadi tilbys shuttlebuss inn til Hurghada
mot betaling. Soma Bay har ikke noe sentrum. Det nærmeste tettstedet er
Safaga. Her finnes bare lokale restauranter og kaféer som holder en lav
standard og basarlignende shopping som først og fremst består av vanlige
matvarer. Shuttle bus-service fra hotellene inn til Hurghada.
Luxor
I Luxor handler du først og fremst i byens basarer. Basaren starter ved
McDonald's og strekker seg langt inn mot byen. I begynnelsen av basaren
finner du turistdelen der du kan kjøpe alle mulige suvenirer. Her kan du
prute. Jo lenger inn i basaren du kommer, jo mer lokal blir den. Her vil du
finne alt fra frukt, grønsaker, dyr og klær.
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Gull og sølv: I Egypt er de fleste gullsmykker lagd av 14 karat gull. Dette
betegnes ofte med sifrene 585, som innebærer et gullinnhold på 58,5 %
(øvrige deler er kobber, sølv og palladium). Prisen bestemmes etter vekt og
hvor mye arbeid som er utført på smykket. Gramprisen følger prisen på
verdensmarkedet. De lave arbeidskostnadene gjør at gullsmykkene nesten
alltid er billigere her enn i Norge. Fabrikkproduserte kjeder er alltid billigere
enn de som er håndlagd. Smykker og andre produkter av sølv har også
fordelaktige priser og kan kjøpes mange steder. Den vanligste kvaliteten,
såkalt sterlingsølv, skal alltid være stemplet med koden 925.
Krydder: Krydder er lette i vekt og derfor en perfekt suvenir. Det er billigst å
kjøpe dem i basarbutikkene. Utvalget er enormt og selgerne forteller deg
gjerne om krydderenes ulike bruksområder.
Tepper: Det finnes mange sorter og kvaliteter av orientalske tepper.
Håndknyttede og maskinproduserte, i ull eller silke, store eller små. De aller
fineste teppene er håndknyttede orientalske silketepper som det tar
måneder å produsere. Disse er rene kunstverk av høy kvalitet som du bør
regne med å betale en del for, men prisene ligger allikevel langt under det
du må betale for samme vare hjemme.

Bestill reisen på www.startour.no

Bærekraftig turisme
Papyrus: Den flere tusen år gamle nedarvede kunnskapen om hvordan
man lager papyrus (et slags papir framstilt av papyrusgresset) holdes
fortsatt i live her i Egypt. Etter å ha tilberedt papyrusbladene maler man
dem med gamle egyptiske gudemotiver og hieroglyfer. For å være sikker på
å få ekte papyrus bør du kjøpe det på et såkalt papyrusinstitutt. De
varianter som tilbys av gateselgere kan godt være lagd av banan- eller
bambusplanter. Ekte papyrus tar ikke skade av å bli rullet sammen.
Parfyme: Egypt tilhører en av verdens største parfymeland, men forskjellen
fra for eksempel Frankrike er at parfymene her er basert på olje og ikke
alkohol (noe som kan tilsettes for å fremheve duften). Mange butikker tilbyr
deg å velge blant hundrevis av ferdige dufter eller du kan be om å få din
egen blanding framstilt av ulike essenser og duftemner. Parfymen får du i
en enkel flaske, men som tilbehør kan du velge blant nydelige, malte
flakonger (småflasker) i syltynt glass i ulike former. På vår byrundtur i
Hurghada besøker vi det egyptiske parfymeriet Ramses.

Med "bærekraftig turisme" mener vi en turisme der både du som kunde og
vi som arrangør tar langsiktig ansvar for reisemålets miljø, kultur, dyr og
lokalbefolkning.
Star Tour har et ansvar for de lokale miljøene der selskapet driver
virksomhet, og må forsikre seg om at virksomheten har minst mulig negativ
påvirkning på miljøet, både på kort og på lang sikt.
Vårt sosiale ansvar
Star Tour følger alltid de beslutninger som våre politikere, myndigheter og
UD beslutter. Samtidig er det den reisendes ansvar å ta stilling til hvor man
vil reise og hvordan.
Star Tour støtter den internasjonale konvensjonen om
menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon, ILO
menneskerettighetssystem, RIO-deklarasjonen om miljø- og utvikling og
FNs konvensjon mot korrupsjon. Det vil vi også at våre hoteller skal gjøre.
Alle hoteller må undertegne en kontrakt som støtter dette samtidig som de
arbeider miljøvennlig.
Star Tour bruker først og fremst lokaleide hoteller og tilbyr ulike boformer alt fra leiligheter uten måltider til all inclusive. Samtidig er det viktig at
hotellenes virksomhet kontrolleres daglig. Derfor samarbeider vi med
Travelife som følger opp hotellenes miljøarbeid og sosiale engasjement.
Skulle du mistenke noen for misforhold på et hotell vil vi at du kontakter oss
så vi kan utrede saken.
Star Tour-gruppen var den første charterarrangøren til å inngå et samarbeid
med EPCAT for å kunne arbeide aktivt mot seksuell utnyttelse av barn.
Mistenker du at barn utnyttes seksuelt skal du gjøre følgende:
- Reager omgående. Konfronter vedkommende. (Vis at du er oppmerksom
på hendelsen)
- Meld fra om mistanke til det lokale politiet. Telefonnummer finner du i
denne brosjyren.
- Kontakt Star Tours personale. De hjelper deg å melde fra til nordiske
myndigheter, dersom nordiske kunder er innblandet.
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Miljøvennlig ferie
Det er ingen hemmelighet at reiser forårsaker utslipp, forbruker energi og
generer avfall. Det kan minskes gjennom vårt og ditt engasjement. Star
Tours charterflyselskap TUIfly Nordic og alle Blue Village er miljøsertifisert i
følge ISO 14001.
Miljøkompenser eller gi et miljøbidrag
Miljøkompenser gjerne din flyreiser, eller gi et miljøbidrag. På vår
hjemmeside forteller vi hvordan du kan gjøre det.
Noen enkle tips før reisen
1. Kulturen og miljøet det mest verdifulle lokalbefolkningen har å dele med
deg. Handel med, eller suvenirer fra utrydningstruede dyr og planter, samt
ulovlige antikviteter er straffbart. Forbudet gjelder både selgere og kjøpere
og omfatter produkter som er laget av blant annet korall, slangeskinn,
krokodiller, skilpadder, ville orkidéer og kaktuser.

8. Støtt opp om lokale miljøaktiviteter. Hvis turen koster litt mer så går ofte
et beløp til å bevare miljø- og kulturarv.
9. Spar på naturresursene. Bruk dusj i stedet for badekar. Begrens bruken
av aircondition. Hvis mulig, sorter avfall og kjøp returemballasje. Følg stier
og veier, og besøk lokale naturparker.
10. Reis gjerne i lavsesongen. Da er det lettere å få kontakt med
lokalbefolkningen, fordi de har bedre tid. Samtidig er du med på å begrense
miljø- og kulturbelastningen i det området du besøker.
Tipsene er laget av UNESCO for Star Tour.

2. Ta hensyn til lokal skikk og bruk. Vær nysgjerrig – og ta det ikke som en
selvfølge at du oppfører deg "som vi gjør hjemme". Vær ydmyk og vis
respekt i ditt valg av klær. Benytt gjerne en lokal guide.
3. Ta deg god tid. Høflighet og tålmodighet åpner ofte døren til positive
opplevelser og vennskap. I mange kulturer anses hastverk som dårlig
maner.
4. Vis respekt. Spør om lov før du tar bilder. Unngå å vise eller
fremprovosere sinne. I de fleste kulturer mister man ansikt hvis man ikke
klarer å beherske seg.
5. I en god handel er begge parter fornøyd. Bruk humor og vær tålmodig.
Utnytt ikke motpartens fattigdom.
6. Gi ikke penger til tiggende barn. Gi heller til foreldrene, lærere eller lokale
humanitære organisasjoner. Barn som tjener penger på å tigge forsømmer
ofte skolen.
7. Kjøp lokale produkter så støtter du den lokale økonomien, og medvirker
samtidig til å holde tradisjoner og håndverk i live.
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Hvis noe skjer

Etter kontortid kan vårt personale på reisemålet tilby samme hjelp.

Ambassade/konsulat
Den norske ambassaden
Adresse: The Royal Norwegian Embassy, 8, Gezirah Street, Zamalek,
Cairo
Tlf.: +20 2 735 33 40, faks: +20 2 737 0709
E-post: embcai@mfa.no
Lege/tannlege
Kontakt hotellresepsjonen eller reiselederne hvis du har behov for lege eller
tannlege.
Politi
Det finnes et spesielt turistpoliti i Egypt. Du finner Tourist Police på
Sheraton Road i nærheten av Egypt Airs kontor. Kontakt reiselederne
dersom du vil ha kontakt med politiet. Dersom du selv ringer politiet
benytter du nødnummer 112.
Reiseforsikring
Star Tour samarbeider med Europeiske Reiseforsikring. Hvis du har tegnet
reiseforsikring gjennom Star Tour og får behov for akutt behandling, eller
annen akutt hjelp i forbindelse med sykdom eller en ulykke, sørger vi for at
du kommer til det riktige sykehuset/klinikken på reisemålet.
Ved alvorlig sykdom, ulykker eller dersom du må reise hjem før tiden må du
kontakte ditt forsikringsselskaps alarmsentral ettersom forsikringen
gjennom oss er en tilleggsforsikring. De fleste forsikringsselskaper
samarbeider med SOS International: +45 70 105050. Europeiske erstatter
egenandelen.
Husk å ta vare på eventuell bekreftelse fra legen og alle kvitteringer på
utgifter du har hatt i forbindelse med sykdommen/skaden. Denne
dokumentasjonen kreves for erstatningsoppgjøret. Du kan melde en skade
både under og etter reisen. Ved akutt behov for kompensasjon for utlegg for
f.eks. legebesøk under reisen skal du kontakte den døgnåpne
alarmsentralen på tlf. +47 21 49 50 00 (+45 701 52 500). Du kan også
melde skaden på www.europeiske.no under "Meld ny skade".

10

Bestill reisen på www.startour.no

