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CK Alexandria plánuje obnovení letů do Egypta na 16.9. 

Cestovní kancelář Alexandria reaguje na zklidnění situace v Egyptě a zájem českých turistů o tuto 

destinaci. „V tuto chvíli máme naplánované obnovení letů do Egypta na 16. 9., a to do letovisek 

Hurghada a Marsa Alam. K obnovení letů jsme se rozhodli po důkladném zvážení aktuálního vývoje a 

současné situace na místě a také na základě četných dotazů našich klientů. Situaci ale samozřejmě i 

nadále sledujeme a v případě změn v současném vývoji, jsme připraveni opět rychle reagovat,“ 

komentuje současnou situaci Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. Do půlky září je navíc 

podle Šatného dost času, aby se potvrdilo, že situace v zemi je stabilizovaná a turistům nehrozí 

nebezpečí. 

K návratu do Egypta vyzval včera české turisty i egyptský velvyslanec v Praze Muhamad Ibrahim 

AbdelHakam. 

 

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. 


