Velkommen til

Egypten

Star Tours service på rejsemålet
Hjertelig velkommen til Hurghadakysten og som gæst hos Star Tour. Vi vil
gøre vores yderste for at du skal få den bedst mulige ferie!
I denne velkomstbrochure har vi samlet information, som du kan få brug for
i løbet af din ferie. Vi guider dig til spændende udflugter, og giver dig tips
om udflugter og steder du kan besøge på egen hånd. Du kan også læse om
vores favoritrestauranter og de bedste indkøbssteder. Bagest i brochuren
finder du vigtig information, hvis noget uforudset skulle opstå. Vi fortæller
desuden om vores aktive miljøarbejde og sociale ansvar.
Du skal let kunne kontakte os i din ferie. Star Tours guider er på plads for at
hjælpe dig med alt fra bestilling af udflugter til tips om de bedste strande.
Læs mere om vores service herunder.
Endnu engang, hjertelig velkommen, og lad os hjælpe dig med at opfylde
dine feriedrømme!

Ring eller send en sms til Star Tours guider
Hvis du har spørgsmål, eller har brug for hjælp med noget, er vi til din
disposition. Du kan ringe til vores servicetelefon mellem kl. 8-20, så hjælper
vi dig gerne. Vi kan træffes på samme nummer om natten, hvis der skulle
opstå noget akut.
Du kan også sende en sms til os mellem kl. 8-20, så garanterer vi svar
indenfor en time! Du sms'er til det nummer du modtager en velkomst-sms
fra.
Mød os guider
I Star Tours hotelmappe kan du se, hvornår vores guider besøger dit, eller
et nærliggende hotel.
Hotelmappen indeholder også information om vores udflugter og
hjemrejsetider.

Informationen i denne brochure er indsamlet i august 2012. Vi tager
forbehold for evt. ændringer.

2

Bestil rejsen på www.startour.dk

Udflugter på egen hånd
Optimer dine feriedage med interessante udflugter. Her giver vi tips om de
mest spændende og populære udflugtsmål og guldkorn, som du kan
besøge på egen hånd.
Vil du vide mere om åbningstider, entrébilletter, vejbeskrivelser,
udlejningsbiler eller noget andet, er Star Tours guiderne her for at hjælpe
dig med at vælge dine favoritsteder.
Vi ønsker dig nogle spændende oplevelser.
Alf Leila wa Leila
En "Tusinde og én nat"-inspireret eventyrsby med daglige lyd- og lysshows.
Her finder du minipyramider, museum og Sfinxen! Der er også mulighed for
at ride på hest. Alf Leila wa Leila ligger nær Jungle Aqua Park Resort og
Senzo Mall.
Senzo Mall
Stort shoppingcenter lige syd for Hurghada, beliggende nær vores hotel
Blue Village Exotic - Aquamarine. Her kan du blandt andet købe
træningstøj, legetøj, sko, mad og meget mere. Senzo Mall har også en stor
biograf, der viser engelsksprogede film, er du parat til at betale lidt ekstra,
kan du få din egen tjener som kommer med popcorn og drikkevarer samt
en privat filmfremvisning! Der er også et hyggeligt restauranttorv med alt fra
libanesisk til kinesisk mad. I Senzo Mall er der også McDonalds og en café.
Børnene plejer at blive begejstret over det lille legeland i midten af centret.
Senzo Mall er åbent dagligt kl. 10.00-24.00.
Bounce Bowling
Her kan hele familien more sig. Discobowling, bar og restaurant, alt under
samme tag. På Bounce Bowling er der også billard og bordtennis. Åbent
hver aften fra kl. 18.00.
Cairo og Luxor
Vil du opleve Cairo eller Luxor, anbefaler vi, at du tager med på en af vores
en- eller todages udflugter dertil. Du kan læse mere om vores udflugter
under afsnittet "Velkommen på vores udflugter".
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Indenrigsfly eller bus bringer dig fra Hurghada til Cairo og Luxor. Busserne
kører fra hovedbusstationen i Downtown Al Dahar i Hurghada, alternativt fra
busstationen i El Gouna. Billetter købes direkte på stationen, hvor du også
modtager de aktuelle afgangstider. Rejsen til Cairo tager mellem 6 og 8
timer fra Hurghada, og rejser du fra Luxor tager rejsen ca. 11 timer. Rejsen
fra Hurghada til Luxor tager ca. 6 timer. Kvaliteten på busserne er
varierende.
Du kan også leje en privat taxi eller minibus gennem Star Tour, men det er
selvfølgelig noget dyrere. Vores guider kan hjælpe dig med at bestille
hotelværelse i Luxor. Lokale taxichauffører må ofte ikke køre turister
udenfor det centrale Hurghada og så langt som til Luxor. Hvis du rejser med
taxi eller minibus, skal du sikre dig, at chaufførene har tilladelse til at forlade
bygrænsen. Aftal altid prisen på forhånd.
Selv om det er et dyrere alternativ, anbefaler vi at flyve med Egypt Air, hvis
du vil besøge Cairo eller Luxor på egen hånd. Bor du i Hurghada, kan du
købe billetter købes på Egypt Air’s kontor, der ligger på Village Road. Egypt
Air flyver flere gange om dagen på strækningen, men oftest tidligt om
morgenen eller sent om aftenen. Tidstabeller for Egypt Air finder du på
http://www.egyptair.com.
Kontakt vores guider, hvis du har spørgsmål.
Sharm el Sheikh
Hurtigbåden Red Sea Egypt sejler strækningen Hurghada-Sharm el Sheikh
fire gange/uge. Mandag og torsdag morgen kl. 9.00 med returrejse kl.
17.00. Du skal være i havnen senest halvanden time før afgang af hensyn
til sikkerhedskontrollen. Turen på det Røde Hav tager normalt ca 2,5 time.
Vær opmærksom på, at bådturen kan indstilles på grund af dårlige
vejrforhold. Søsygepiller kan købes på apoteket.
Nu kan du også flyve til Sharm el Sheikh med Egypt Air. Kontakt vores
guider, hvis du har nogle spørgsmål. Vi kan også hjælpe dig med at bestille
hotel og udflugter i Sharm el Sheikh.
Lokale transportmidler
I El Gouna, Makadi og Soma Bay arrangeres lokal transport til faste priser. I
Hurghada samt Luxor skal man derimod forhandle om prisen.
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I El Gouna er der lokale busser, der trafikerer hele byen med fem forskellige
ruter. Der findes også lagunebåde, der trafikerer lagunerne i faste ruter
efter en tidstabel. Transportkort købes i hotelreception eller i byens
informationscenter for 20 le/uge eller 5 le/dag. Taxi koster 15 le/rejse
indenfor El Gouna, 90 le/rejse til Hurghada, Tok tok (trehjulsdrevne
motorkøretøjer) 5 le/person. Der går bus til Hurghada tre gange i timen, det
koster 5 le/person.
I Makadi kører der shuttlebusser til Hurghada to gange om dagen. Stop i
Hurghada (New Marina og på Village Road) i ca 2 timer inden returrejse,
pris ca. 50 le/person t/r. Makadi har sit eget taxiselskab, der kører til faste
priser. Taxi til Sekkala, Hurghada koster ca. 180 le enkelt rejse. Øvrige
taxier må ikke køre ind i Makadi. Det er derfor en god idé også at bestille
taxien til returrejsen til Makadi. Der kører også shuttlebusser fra vores
hoteller i Soma Bay til Hurghada.
Når du kører med lokal transport i de egyptiske byer, skal du være meget
opmærksom på, hvilke sedler du benytter til betaling. Ellers er det let at
blive snydt af chaufføren. Det er bedste er at have lige penge.
Vigtig information
Da der sjældent er faste priser på varer, transporter og overnatninger, er
det vigtigt at have et par ting in mente, når man er på udflugt på egen hånd.
I Cairo og Luxor kan du blive mødt af useriøse sælgere, der tilbyder dig
hotelovernatninger. Disse sælgere arbejder på provision, og det kan være
sikrest i stedet at bestille hotelværelset på forhånd, eller søge det på en
anden måde.
I alle byer samt på hotellerne er der flere lokale arrangører, som tilbyder
forkellige udflugter samt dykning. Vær dog opmærksom på, at de fleste af
disse arrangører hverken har den nødvendige licens eller de forsikringer
der kræves for at gennemføre udflugterne. Kontakt derfor rejselederne for
at få information om pålidelige udflugtsarrangører. Tænk også på din
sikkerhed ved dykkerudflugter, og benyt en velrennomeret arrangør.
Vi samarbejder med vores lokale agent Travco, som kan hjælpe til med at
arrangere transport, chauffører og engelsktalende guide til dig, der vil
skræddersy din egen udflugt. Kontakt guiderne for yderligere information
om udflugter på egen hånd.
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Egyptisk madkultur
Meget af den mad som spises i Egypten er ikke speciel for landet, men
mere en madtradition, der deles med store dele af Mellemøsten. Og der er
jo ikke noget at sige til, at et land der i princippet har været okkuperet i
2.000 år, deler meget af sin madkultur med de omkringliggende lande.
Mange af de retter der anses som typisk egyptiske kan lige så godt være
tyrkiske eller libanesiske. Det egyptiske køkken er også blevet inspireret af
det græske og persiske køkken.
Bønner og linser
Nogle almindelig ingredienser i mange egyptiske retter er forskellige former
for bønner og linser. En meget almindelig ret i det egyptiske køkken er fuul,
der er kogte og mosede favabønner. Denne bønnemos spiser man ofte i
det egyptiske brød shammy, der minder om pitabrød. Den egyptiske
linsesuppe er en anden specialitet du bør smage.
Fast food og småretter
Egypternes egen fast food er shawarma, der svarer til den græske gyros
eller den tyrkiske döner kebab. Mange spiser også koshary, som kan købes
i de små gaderestauranter. Koshary er en blanding af pasta, ris og bønner,
der serveres med stegte løg og tomatsauce. Meze er en blanding af
forskellige småretter, der har sin oprindelse i Grækenland, men som ofte
forekommer i Egypten. Blandt småretterne kan man for eksempel finde
mahshi, der er blandede grøntsager. Andre delikatesser er vinbladsdolmer
og auberginer. Som en del af denne meze serveres også hummus eller
baba ghanoug. Disse retter er forskellige pureer af aubergine og kikærter.
Ofte serveres også en yoghurtsalat, der minder om græsk tsatsiki.
Desserter, kaffe og te
I et rigtigt egyptisk måltid må man ikke glemme desserten. Foruden
forskellige former for bagværk kan desserten også bestå af forskellige
blandinger af ris og mælk. Efter maden er det tid til kaffe eller te. De mange
cafeer serverer ofte tyrkisk kaffe, som er meget stærk. Man drikker også
meget te (shai), ofte med en kvist mynte og rigelige mængder sukker.
Drikken karkade, der er kendt som landets nationaldrik, er lavet på hibiscus
og serveres både kold og varm.
Alkohol
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Restauranttips
I Egypten, der er et muslimsk land, er alkohol ikke en naturlig del af
kulturen. Men nu om dage serverer de fleste europæiske restauranter
alkohol. Det er kun visse butikker, der har tilladelse til at sælge lokale,
alkoholholdige drikke. I disse butikker kan du købe lokalt produceret spiritus
under hele din ferie. I El Gouna findes butikkerne Cheers og Drinkies, som
sælger alkohol- Desuden er der en taxfree-butik i nærheden af marinaen. I
Hurghada kan du købe spiritus i taxfree-butikken i lufthavnen samt i
butikken på Village Roda i det nye Hurghada. Når du ankommer til Egypten,
kan du indenfor 48 timer også købe importeret spiritus i taxfree-butikker.
Husk passet, da man kontrollerer stemplet med ankomstdato i forbindelse
med køb.
Øl og vin
I Egypten producerer man øl af god kvalitet. Det er først og fremmest lyse
og lette ølsorter, og de mest kendte mærker er Sakkara Gold og Stella.
De bedste vine man kan få fat i er dem, der er kommet til i den senere tid.
En af dem hedder Sharazade og den findes som rød, hvid eller rosé. Andre
vine er rødvinen Zaman, den hvide vin Caspar samt Ayam, der findes som
både rød og hvid. Zaman er er god og billig vin, mens Caspar og Ayam er
lidt dyrere. En anden ny vin er Jardin du Nil, der findes som både rød- og
hvidvin. Der er også en lokal mousserende vin, der hedder Aida, som også
kan fås i rosé.
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God mad og mindeværdige restaurantoplevelser er en del af ferien. Her
følger nogle tips til restauranter vi anbefaler. Vi ønsker dig "bel hana wel
shefa", velbekommen.
Meget af den mad som spises i Egypten er ikke speciel for landet, men
mere en madtradition, der deles med store dele af Mellemøsten. Og der er
jo ikke noget at sige til, at et land der i princippet har været okkuperet i
2.000 år, deler meget af sin madkultur med de omkringliggende lande.
Mange af de retter der anses som typisk egyptiske kan lige så godt være
tyrkiske eller libanesiske. Det egyptiske køkken er også blevet inspireret af
det græske og persiske køkken. Det egyptiske køkken er som så meget
andet i Egypten også præget af islam. Og det medfører, at der er meget få
retter med svinekød. En undtagelse er dog madkulturen hos de koptisk
kristne, som udgør 10 procent af befolkningen. Her kan man godt støde på
retter med svinekød. Nogle af de oftest forekomne ingredienser i mange
egyptiske retter er forskellige former for bønner og linser. En meget
almindelig ret i det egyptiske køkken er fuul, der er kogte og mosede
favabønner. Denne bønnemos spiser man ofte i det egyptiske brød
shammy, der minder om pitabrød. Den egyptiske linsesuppe er en anden
specialitet du bør smage. I turistbyer som Hurghada og storbyen Cairo er
der naturligvis meget vesterlandsk fastfood. I Hurghada finder man f.eks.
McDonalds, Kentucky Fried Chicken og Pizza Hut. Egypternes egen
fastfood er shawarma, der svarer til den græske gyros eller den tyrkiske
döner kebab. Mange spiser også koshary, som kan købes i de små
gaderestauranter. Koshary er en blanding af pasta, ris og bønner, som
serveres med stegte løg og tomatsauce. Alle der har besøgt Grækenland,
har sikkert spist mezze, der er en blanding af forskellige småretter. I
Egypten er den tradition ikke så udbredt, men det er ikke usædvanligt at få
mezze som forret. Blandt småretterne kan man for eksempel finde mahshi,
der er blandede grøntsager. Andre delikatesser er vinbladsdolmer og
auberginer. Som en del af denne mezze serveres også hummus, tahini eller
baba ghanoug. Disse retter er forskellige pureer af aubergine og kikærter. I
et rigtigt egyptisk måltid må man ikke glemme desserten. Som der står i
turistguiden Lonely Planet, er det ikke så underligt, at der er så mange
egyptiske tandlæger, med tanke på, hvor mange søde, klæbrige
wienerbrødsagtige kager der spises i landet. Kig ind i en buffetrestaurant,
så forstår du hvad vi mener. Foruden forskellige former for bagværk kan
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desserten også bestå af forskellige blandinger af ris og mælk. Når maden
er indtaget får man ofte lyst til noget at drikke. De mange cafeer serverer
ofte tyrkisk kaffe, som er meget stærk. Man drikker også meget té, ofte med
en kvist mynte og rigelige mængder sukker. Drikken karkade, der er kendt
som landets nationaldrik, er lavet på hibiscus og serveres både kold og
varm. Til kaffen eller teen ryger man shisha, mere kendt som vandpibe.
Tobakken i shishaen er ofte tilsat frugtsmag, oftest æble. Det er en fryd for
alle sanser at sætte sig på en af disse cafeer, spille ldit backgammon, lytte
til vandet der bobler fra vandpiberne og nyde duften af æbletobak. På grund
af islam er man restriktiv med alkohol i Egypten. Der findes dog lokale
ølsorter som Stella og Sakkara, som brygges i Cairo. Der findes en del
egyptiske vine. Læs mere om drikkevarer under ”Værd at vide”.
Hurghada
Café Del Mar
Svenskdrevet restaurant med alt fra nachos til svenske favoritter som
köttbullar och toast Skagen. Ligger i Sekkala og tilbyder internationale retter
i et hyggeligt miljø. Her vises ofte svenske tv-programmer. Har åbent til
både frokost og middag.

Upstairs
El Gounas mest berømte restaurant. International menu og førsteklasses
service i en rolig atmosfære. Her er der blandt andet kamel på menuen.
Maritim
Hyggelig restaurant i Abu Tig Marina. Her er der fokus på fisk og skaldyr.
Luxor
1886, Hotel Sofitel Winter Palace Luxor
Ældre restaurant med fransk indretning. Høje priser, men alt fra mad til
service er af højeste klasse. Husk at bestille bord, 1886 er en meget
populær restaurant.
Sonesta St. George Hotel Luxor
Vi anbefaler et besøg på Sonestas hovedrestaurant, når der serveres
orientalsk buffet. Her kan du nyde ægte, egyptisk mad.

Hard Rock Café
International kæde med fokus på amerikanske lækkerier. Restauranten
ligger på Village Road i Nye Hurghada. Her kan du tilbringe en hel aften
med amerikansk mad, skønne drinks og lækre desserter til relativt billige
priser.
Little Buddha
Asiatiske retter i et lækkert, luksuriøst miljø. Her serveres sushi, men også
andre lækre retter, og skønne drinks. Hen på aftenen forvandles
restauranten til natklub. Restauranten ligger på Village Road i Nye
Hurghada.
Shade
Beliggende i den nye marina. Her serveres grillede lækkerier, og du
sammensætter selv din menu bestående af kød, tilbehør og saucer. Efter
maden kan du blive og nyde en drink, på Shade spilles ofte livemusik, og
her slår man sig ned i nogle af de store puder med en god drink i hånden.
Divino
Divino ligger lige ved Sekkalatorvet, og er en lille, rolig og hyggelig italiensk
restaurant. Her kan du nyde italienske lækkerier og god service.
El Gouna
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Shopping
At “prutte” om prisen er en naturlig del af dagligdagen i Egypten, og i stort
set alle former for køb er der mulighed for at forhandle om prisen.
Egypterne er eksperter i handel og “prutning” – en evne som delvist er
baseret på historie og traditioner. Det er ikke let for os danskere at føle os
hjemme med et sådan system, som kan være både besværligt og
tidskrævende. Derfor er det vigtigt at have god tid når man handler og at
man bevarer roen og deltager i forhandlinger på den rigtige måde.
Hvis man skal handle i bazarerne, som f.eks. Khan-el-Khalili i Cairo, er det
et absolut krav at man forhandler om prisen. I modsat fald kommer du til at
betale 3-4 gange så meget som varen er værd. "Prutningens” første gyldne
regel er, at man ikke skal vise alt for stor interesse for den vare man har
tænkt sig at købe.
Den anden regel er at man aldrig skal købe varen det første sted man
finder den. Man bør gå rundt i flere forskellige butikker og se på den samme
vare, så man får et indtryk af, hvilket prisniveau det drejer sig om.
Overvej nøje hvor meget du vil betale for varen og giv ikke efter før du er
kommet ned på det prisniveau. Man starter med at vise en svag interesse
for varen, så det er sælgeren der giver dig en udgangspris, og dermed er
forhandlingen i gang. Du giver derefter et bud der ligger et godt stykke
under det du er villig til at betale.
At sælgeren byder på te og kaffe er en del af købsritualet, men du er aldrig
tvunget til at købe noget, bare fordi du har sagt ja til kaffe. Hvis du ikke får
den pris du har tænkt dig, skal du bare gå til den næste butik. Hvis du ser
ud som om du vi forlade butikken kan det hænde at sælgeren giver sig og
sælger varen til den pris du har budt. Hvis det kneb ikke hjælper, så har det
i alle tilfælde vist dig hvilken pris du skal forvente at betale for varen. Husk,
at ingen sælgere sælger deres varer med tab, uanset hvad de prøver at
bilde dig ind.
Hurghada
I Hurghada er der to officielle centrumområder; El Dahar/Down Town og
Sekkala. El Dahar, der også kaldes for Down Town, er den ældste bydel.
Her finder du den traditionelle egyptiske handel med dens bazarer.
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Bazarområdet er opdelt mellem en turistbazar og en lokal bazar, hvor den
egyptiske lokalbefolkning handler frugt, grøntsager, brød, kød etc. I dette
område gælder det om at prutte overalt.
Sekkala er den nyere bydel, her handler du i butikker med faste priser, men
du bør dog altid forsøge at prutte om prisen. Her er også mange
internationale restauranter som blandt andet McDonalds og Pizza Hut. Lige
ved siden af Sekkala ligger den Nye Marina. Her er et mere roligt
restaurant- og shoppingområde, hvor du kan gå rundt i fred fra sælgere og
trafik. Her er prisniveauet dog højere end i det øvrige Hurghada.
Syd for Sekkala er opstået et ny område som uofficielt kaldes "Nye
Hurghada". Her er der store shoppingcentre, som blandt andet Esplanada
Mall. I disse butikker handler du primært til faste priser. Her er en relativt
begrænset trafik, og du går rundt på brede promenadegader. I området er
der mange restauranter, og her er også internationale kæder som for
eksempel Hard Rock Café.
El Gouna
I El Gouna er der to centrumområder; Marinaen (Abu Tig Marina) og Down
Town, også kaldt Tamr henna. Marinaen er et smukt område, hvor du kan
nyde lidt at spise, eller en kop kaffe på nogle af cafeerne. Her er også en
del shopping, blandt andet eksklusive butikker med faste priser. Også i
Down Town er der mange restauranter og cafeer, blandet med butikker og
en basaragtig shopping. Her kan du både handle til faste priser og prutte
om prisen. I Down Town blandes det nye med det traditionelle. Tamr henna
er en kunstnerby, hvor en organisation, der arbejder for at øge kvinders ret
til uddannelse, sælger lokalt produceret håndarbejde, som fremstilles af
kvinderne selv.
Makadi og Soma Bay
I Madinat Makadi ligger Makadi Center samt en butiksgade, hvor du kan
købe alle tænkelige souvenirs. Du kan altid prøve at forhandle, men det er
ikke altid muligt at få nedslag i prisen. Fra Makadi tilbydes busservice (mod
betaling) ind til Hurghada, hvis du ønsker mere shopping.
I Soma Bay er der intet centrum. Den nærmeste by er Safaga, som er
meget lokal. Her er kun nogle få lokale restauranter og cafeer af dårlig
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kvalitet, samt en basaragtig shopping, som primært består af dagligvarer.
Benyt i stedet shuttlebusservicen fra hotellet til Hurghada.
Luxor
I Luxor handler du først og fremmest i byens bazar. Bazaren begynder ved
Mc Donald og strækker sig langt ind i byen. Den begynder med turistdelen,
hvor du kan købe alle former for souvenirs. Her har du virkelig mulighed for
at presse priserne i bund. Jo længere ind i bazaren du kommer, jo mere
lokal bliver den. Her kan du opleve et pragtfuldt skuespil, når der handles
frugt, grønt, dyr og tøj.
Alt fra sølv til papyrus
Benyt chancen for at købe nogle typiske egyptiske produkter med hjem, her
giver vi tips om billige, og for landet, unikke produkter.
Alabaster
Alabaster er beslægtet med marmor og brydes specielt i området omkring
Luxor. Materialet kendetegnes af sit smukke lysskær, når man gennenlyser
det. De mest almindelige produkter af alabaster er skåle, kopper, lysestager
og vaser.
Den mere glinsende og tunge alabaster er som regel fabriksfremstillet,
mens de matte og lettere alabasterting plejer at være håndlavede.
Bomuldstøj
Det egyptiske bomuld er blødt og af meget høj kvalitet. Alt fra t-shirts til
dragter, bluser og bukser sælges i mange forskellige kvaliteter og priserne
varierer derfor, men tøjet er så godt som altid af god kvalitet i forhold til
prisen. En sjov gave til nogen derhjemme kan være en af de traditionelle
dragter kaldet galabeija.
Guld og sølv
I Egypten er de fleste guldsmykker lavet af 14 karat guld. Dette betegnes
ofte med cifrerne 585, hvilket indebærer et guldindhold på 58,5% (det
øvrige indhold består af kobber, sølv og palladium). Prisen bestemmes efter
vægt samt, hvor meget arbejde der er lavet ved smykket. Gramprisen følger
prisen på verdensmarkedet. De lave lønudgifter betyder, at guldsmykkerne
næsten altid er billigere her end i Danmark. Fabriksfremstillede lænker er
også altid billigere end de håndlavede.
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Også smykker og andre produkter lavet af sølv er billige og sælges mange
steder. Den typiske kvalitet er det såkaldte sterlingsølv, som altid skal være
påstemplet cifrerne 925.
Krydderier
Krydderier vejer næsten ingenting og er derfor perfekt som souvenir. Du
køber det nemmest og billigst i bazarbutikkerne. Udbuddet er enormt og
sælgerne fortæller dig gerne om krydderiernes forskellige
anvendelsesmuligheder.
Tæpper
Orientalske tæpper findes i mange forskellige former og kvaliteter.
Håndknyttede og maskinfremstillede, i uld eller silke, store eller små. De
allerfineste tæpper er håndknyttede orientalske silketæpper, som det har
taget flere måneder at fremstille. De er rene kunstværker af høj kvalitet,
som man må regne med at betale en hel del for, men prisen ligger alligevel
langt under, hvad man skal betale for den samme vare derhjemme.
Papyrus
Den tusindårige viden om, hvordan man fremstiller papyrus (en slags papir
fremstillet af papyrusgræs) er stadig meget levende her i Egypten. Efter at
have tilberedt papyrusbladene maler man dem med foregyptiske gudebiller
og hieroglyger. For at være sikker på at få ægte papyrus, bør du købe det i
et såkaldt papyrusinstitut, de varianter der tilbydes af gadesælgere kan
meget vel væres fremstillet af banan- eller bambusplanter. Ægte papyrus
tager ikke skade af at blive sammenrullet.
Parfume
Egypten hører til en af verdens store parfumelande, men til forskel fra f.eks.
Frankrig, er parfumen her baseret på olier og ikke alkohol (hvilket dog kan
tilsættes for højne duftegenskaberne yderligere). En del butikker tilbyder
dig, enten at vælge mellem hundredvis af færdige dufte eller også at få
blandet din egen duft af forskellige essenser og duftemner. Parfumen får du
udleveret i en enkel flaske, men som tilbehør, kan du vælge blandt
forskellige formgivne og bemalede flaconer (småflasker) i det tyndeste glas.
Tager du med på vores byrundtur i Hurghada får du mulighed for at besøge
det ægte egyptiske parfumeri Ramses

Bestil rejsen på www.startour.dk

Bæredygtig turisme
Star Tour introducerede begrebet "bæredygtig turisme" for mere end 10 år
siden. Med det mener vi en turisme, hvor rejsende og rejsearrangører
fælles tager et langsigtet ansvar for klima, kultur, mennesker og dyr.
Det er vores ansvar, at vores virksomhed har de mindst mulige negative
effekter på de miljøer, hvortil vi arrangerer rejser - på både kort og lang sigt.
Vores sociale ansvar
Star Tour følger de beslutninger, som folkevalgte politikere, myndigheder
og Udenrigsministeriet skaber. Samtidig er det den rejsendes ansvar, at
tage stilling til, hvor og hvordan man vil rejse.
Star Tour støtter den internationale konvention om menneskerettigheder,
FNs børnekonvention, ILOs kernekonventioner, RIO-deklarationen for miljø
og udvikling samt FNs konvention mod korruption. Det ønsker vi også, at
vores hoteller skal gøre. Derfor skal alle vores hoteller tegne en
bæredygtighedskontrakt.
Vi benytter først og fremmest lokalt ejede hoteller, og er opsatte på at
tilbyde vores kunder forskellige indkvarteringsformer ? fra egen husholdning
til All Inclusive. Men samtidig er det svært at kontrollere hotellernes daglige
virke. Vi forsøger selv at følge op på hotellernes arbejde, og samarbejder
med organisationen Travelife. Har du eventuel en mistanke om misforhold
inden for vores virksomhed, bedes du kontakte os, så vi kan udrede sagen.
Star Tour var de første i verden til at underskrive ECPATs opførselskodeks
for rejsevirksomheder mod seksuel udnyttelse af børn. Det er vi stolte af.
Skulle du mistænke, at et barn udnyttes seksuelt, skal du foretage dig
følgende:
- Reager direkte. Konfronter. (Vis, at du er opmærksom på, hvad der sker.)
- Anmeld din mistanke til det lokale politi. Du finder telefonnumret i denne
folder.
- Kontakt Star Tours personale, som hjælper dig med at kontakte nordisk
politi, hvis en skandinav mistænkes for at være indblandet.
Miljøvenligere ferie
Rejser forårsager udslip, forbruger energi og genererer affald. Men det kan
mindskes gennem vores og dit engagement. Star Tours charterflyselskab
TUIfly Nordic og alle vores Blue Village-hoteller er miljøgodkendte ifølge
ISO 14001.
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Klimakompenser, eller giv et klimabidrag
Du kan klimakompensere din flyrejse. Eller du kan give et klimabidrag. Du
kan også gøre begge dele. På vores hjemmeside kan du se, hvordan du
gør.
Nogle enkle tips til en mere miljøbevidst rejse
1. Kultur og miljø er ofte det mest værdifulde lokalbefolkningen kan dele
med dig. Vær opmærksom på, at handel med udrydningstruede dyr og
planter samt antikviteter er forbudt i store dele af verden. Forbuddet gælder
sælgere og købere, og omfatter produkter af f.eks. koraller, slangeskind,
krokodille, skildpadde samt vilde orkideer og kaktusser.
2. Vis hensyn til de lokale sædvaner. Vær nysgerrig. Betragt det ikke som
en selvfølge, at du kan opføre dig "som hjemme". Vær ydmyg og vis
respekt ved blandt andet at klæde dig korrekt. Benyt gerne en lokal guide.
3. Giv dig god tid. Høflighed og tålmodighed åbner ofte døre til positive
oplevelser og venskaber. I mange kulturer opfattes travlhed som et udtryk
for dårlig opførsel.
4. Vis respekt. Spørg inden du fotograferer. Undgå vredesudbrud - at miste
selvbeherskelsen betyder i mange kulturer, at man taber ansigt.
5. Ved en vellykket handel er begge parter tilfredse. Benyt humor og hav
tålmodighed. Udnyt ikke modpartens fattigdom.
6. Giv ikke penge til børn, der tigger. Giv hellere til forældre, lærere eller
lokale humanitære organisationer. Børn der tjener på tiggeri, forsømmer
ofte deres skolegang.
7. Køb lokalproduceret. På den måde stimulerer du den lokale økonomi.
Samtidig holdes lokale traditioner og håndarbejde i live.
8. Støt miljøbevidste udflugter. Hvis turen koster lidt mere, går de ekstra
kroner ofte til at bevare miljø- og kulturarven
9. Spar på naturressourcer. Tag et hurtigt brusebad i stedet for et karbad,
benyt AC så lidt som muligt, affaldssorter hvis muligt, køb varer med
returemballage, følg de nedtrampede stier og veje, og besøg gerne lokale
naturparker.
10. Rejs gerne i lavsæsonen! Det er ikke bare billigere - det er også
nemmere at komme i kontakt med lokalbefolkningen, der har mere tid.
Samtidigt bidrager du til ikke at overbelaste rejsemålets miljø- og
kulturgrænser.
Tipsene er skabt af UNESCO for Star Tour.

Bestil rejsen på www.startour.dk

Hvis uheldet er ude
Star Tour støtter: Børnehjem i Hurghada
Star Tour værner om lokalbefolkningen i Egypten, og har derfor startet et
projekt med et lokalt børnehjem. Dette børnehjem tager sig af hjemløse
børn i Hurghada, men giver også en stor støtte til enlige mødre i området.
Disse kvinder er fattige og har svært ved at forsørge deres børn. Hvad kan
du gøre for at hjælpe disse børn? Hvis du har børnetøj eller legetøj, som du
ikke vil have med hjem efter ferien, kan du give det til guiderne, der leverer
det videre til børnehjemmet.

Ambassade/konsulat
Royal Danish Embassy 12, Hassan Sabri Street Zamalek, 11211 Cairo
Tlf.: +20 (2) 735 6500 Fax.: +20 (2) 737 1376.
Læge/tandlæge
Kontakt receptionen på dit hotel eller Star Tours guider, hvis du har brug for
læge- eller tandlægehjælp.
Politi
Der er et særligt turistpoliti i Egypten. Tourist Police ligger på Village Road i
nærheden af Egypt Airs kontor. Henvend dig til guiderne, hvis du har brug
for at komme i kontakt med politiet. Hvis du selv ringer til politiet skal du
benytte nødopkaldsnumret 122.
Rejseforsikring
Star Tour samarbejder med Europæiske Rejseforsikring. Hvis du har tegnet
en rejseforsikring gennem Star Tour, og får behov for hjælp ved f.eks. akut
sygdom eller i forbindelse med et ulykkestilfælde, sørger vi for, at du
kommer til det rigtige sygehus/klinik på rejsemålet. Ved alvorlig sygdom,
ulykkestilfælde, eller hvis du må rejse hjem før tid, skal du kontakte
Europæiske alarmcentral hurtigst muligt på telefonnummer: +45 7010 9030
for at få den bedst mulige hjælp.
Ved sygdom eller ulykkestilfælde inden for EU/EØS kan du med fordel
kontakte SOS International på telefonnummer: +45 7010 5050, inden du
kontakter Europæiske alarmcentral, da SOS administrerer den offentlige
rejsesygesikring (det gule sundhedskort).
Husk i øvrigt at gemme kvitteringer på alle udgifter, du har haft i forbindelse
med skaden - og gem også din lægeerklæring, i tilfælde af, at du skal søge
erstatning for ødelagte feriedage.
Skadeanmeldelsen kan foretages både under og efter rejsen på
www.europaeiske.dk.
Ved akut behov for kompensation for udlæg som f.eks. lægebesøg under
rejsen, kontakt da Star Tours personale på rejsemålet.
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