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1. Informare condiții de călătorie din România spre EGIPT
Persoanele care călătoresc spre Egipt, trebuie sa prezinte la check-în urmatorul document
suplimentar:
- Un test PCR - Negativ, cu Cod QR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de îmbarcare.
sau
- Certificat de vaccinare cu cod QR
Ambele documente se vor descarca OBLIGATORIU de pe https://certificat-covid.gov.ro/,
si recomandam sa il aveti printat si descarcat in telefon.
Sunt exceptați de la prezentarea celor 2 documente copiii cu vârsta sub 6 ani.
La intrarea în Egipt se plătește taxa de viza 25 usd/pers. (doar la ghiseul de taxe) sau 28
usd/pers la ghiseul de la firma de handling.(puteți sa va asezati la coada la oricare din cele 2
ghișee; sa aveți bani ficsi pentru ca nu se da rest in nici o moneda)
Persoanele care nu vor avea TEST se pot îmbarca, dar vor face obligatoriu test pe
aeroportul HURGHADA, iar în cazul în care testul va fi pozitiv vor intra în carantina 14 zile (vor
suporta cheltuielile de cazare, tratament și pt.zborul de retur)
De asemenea pe aeroport, directia de sanatate poate face teste COVID, in mod aleatoriu,
la pasageri indiferent daca au teste sau vaccin.
2. Informare condiții de călătorie din EGIPT spre ROMÂNIA
Conform Hotarari CNSU din 27.05.21, EGIPT se încadrează în zona VERDE, astfel
incat Nu se instituie măsura carantinei la întoarcerea calatorilor în țara
Doar pentru plecările din Egipt spre România, pentru transferul de retur (de la
hotel la aeroport), cu 24h înainte de zbor, se poate verifica ora de plecare de la hotel pe link-ul
http://traveler.skymaxholidays.net/TrafficPickupTime.aspx?company_cod=167
completati Booking Number(nr rezervare)
3.Reguli ale Companiei aeriene Air Bucharest.
Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de mână cu greutatea maximă de 7 kg și
dimensiuni maxime de 56x45x25.
Copiii sub 2 ani (inf.) nu au dreptul la bagaj de cala, dar părinții cu copii cu varsta sub 2
ani au dreptul la o geanta suplimentară pt. mancarea copiilor cu dimensiunile maxime de 45 cm
(suma celor 3 laturi LxlxH). Cărutul pentru infanti se transporta gratuit. Acesta se va lasă la
intrarea în aeronavă și va fi depozitat la cala.
Pe perioada pandemiei :
● este obligatorie purtarea mastii de protectie în avion pe toata durata zborului.
● sunt restricționate serviciile la bord astfel incat se va servi doar 1 sticla de apa de 0,5 l
(nu se serveste mancare)
Pe ruta Egipt - România este obligatorie infolierea bagajelor (aprox. 5 usd /bagaj).
Puteti intreba la hotel daca ofera serviciile de infoliere, pentru a evita aglomeratia din aeroport.
4.Informatii generale
- trebuie sa detineti PASAPOARTE cu VALABILITATE de MINIM 6 luni de zile de la data intrării
în țara și care sa aibă cel puțin o filă liberă.
-trebuie sa aveti actele necesare (procuri notariale, cazier juridic sau acte doveditoare ale
părinților care nu au același nume de familie) pentru insotire minori (în cazul în care copii nu
călătoresc cu ambii părinți) .
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5. Telefoane de contact pentru aeroport:
BUCUREȘTI – 0730.593.382 / 0735.444.259
CLUJ – 0734.533.825 / 0786.203.999
IAȘI – 0734.355.660 / 0766019575
ORADEA - 0734.533.825 / 0786.203.999 (NU este reprezentat KUSADASI în aeroport)
SIBIU – 0735.444.252 / 0786.84.5925
SUCEAVA- 0734.355.660 / 0766019575 (NU este reprezentant KUSADASI în aeroport)
TIMIȘOARA – 0735.444.250 / 0735.444.250
URGENȚE - România: 0762.651.850
6. În Egipt transferul este asigurat de SKYMAX
Avand in vedere că situația pandemica se schimbă permanent,va rugam sa urmăriți schimbările
survenite de ultim moment, care nu sunt cuprinse în acest document.
Cetățenii de alte nationalitati sunt obligați sa se intereseze la consulatul Egiptului de formalitatile
necesare intrării în aceasta tara.
Agenția de turism nu poate fi răspunzătoare dacă unui turist nu i s-a acordat dreptul de a părăsi
țara sau de a intra în Egipt.
Pentru mai multe informații puteți accesa:
- https://www.mae.ro/travel-conditions/3752 - site-ul Ministerului Afacerilor Externe
- https://www.kusadasi.ro/homes/flight - Datele si orele de zbor actualizate permanent.
- http://traveler.skymaxholidays.net/TrafficPickupTime.aspx?company_cod=167
- ora de plecare de la hotel spre aeroportul Hurgada sau Sharm (activa cu 24 ore
inainte de plecare)
- http://covid.kusadasi.ro - programare test covid

