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Повернення «ReDISCOver Egypt».
Тепер 7 днів на тиждень!
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«Join UP!» дарує можливість безкоштовно відвідати найкращі
нічні клуби Шарм#ель#Шейха! Вас чекають танцполи «Taj Mahal»,
«Dolce Vita», «Hard Rock Nabq», «Little Buddha» і «Caligula»!
Акція чинна для всіх туристів, незалежно від обраного готелю
на період із 18.10.2016 по 30.04.2017.
Подарунок включає:
● трансфер від готелю в клуб і назад;
● вхід на дискотеку;
● welcome drink.
Обирайте день, і насолоджуйтеся відмінною музикою
та яскравою компанією:
● понеділок — «Hard Rock Nabq»;
● вівторок — «Little Buddha»;
● середа — «La Dolce Vita»;
● четвер — «Little Buddha»;
● п’ятниця — «Taj Mahal»;
● субота — «Hard Rock Nabq»;
● неділя — «Caligula».

Power of Egypt
Насоподжуйтесь захопливим
вiдпочинком разом із «Join UP!»
Ó íîâîìó ñåçîí³
òóðîïåðàòîð «Join UP!»
ï³äãîòóâàâ áàãàòî
ïðèºìíèõ ñþðïðèç³â,
ÿê³ çðîáëÿòü â³äïî÷èíîê
ó ªãèïò³ íàñè÷åíèì,
ö³êàâèì ³ âèã³äíèì.
Êîíöåïö³ÿ «Â³äêðèé
ªãèïåò çàíîâî» äàñòü
çìîãó óêðà¿íöÿì
ïîáà÷èòè íîâ³ ãðàí³
êðà¿íè òà çàãëèáèòèñÿ
â ¿¿ ³ñòîð³þ, êîëîðèò
³ òðàäèö³¿.

Тепер при замовленні низки цікавих і насичених екскурсій ви
отримуєте в подарунок ще одну екскурсію чи інший приємний
сюрприз. На вас чекають такі подарунки, як похід у розкішний
суші#бар та вишуканий рибний ресторан, турецька лазня, ка#
тання на квадроциклах, ваучер на 150 єгипетських фунтів на на#
пої та їжу в ресторанах «SOHO Square» або шоу дельфінів. І все
це — безкоштовне доповнення до вражень від різноманітних
і захопливих екскурсій по Єгипту.
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Не секрет, що Єгипет — це одне з найулюбленіших місць відпочинку для україн#
ців. За даними туроператора «Join UP!», саме Єгипет посів друге місце в рейтин#
гу найпопулярніших напрямків у літньому сезоні, поступившись лише Туреччи#
ні. Результати раннього бронювання зимового сезону показали безперечне лідер#
ство саме Єгипту. За підсумками року, що минає, більшість туристів прибули до
Єгипту саме з України (близько 70% від загального турпотоку в країну), і 47% цих
наших співвітчизників відпочивають на сонячних курортах завдяки туроперато#
ру «Join UP!».

Максимум задоволення
Цієї зими подарунків стає ще більше. «Join UP!» дарує вам екс#
клюзивну знижку 25% на їжу та напої в усіх закладах розважаль#
ного комплексу «SOHO Square», а також на відвідування ков#
занки й боулінгу. Завітайте до Шарм#ель#Шейха та відчуйте по#
двійну насолоду від розваг.

Катерина АРТЮХ, керівник напрямку Єгипет у «Join UP!»:

За цей рік ми вже відправили
“
на відпочинок до Єгипту понад
100 000 туристів. Такий потік — велика
приємність для нас і водночас величезна
відповідальність, адже наша основна
мета — зробити відпочинок кожного
туриста комфортним і красивим.

”

Саме тому ми щодня наполегливо працюємо, щоб ви отримували високий рівень
послуг і насолоджувались кожною хвилиною відпочинку. А наші акції та спеці#
альні пропозиції допоможуть вам щоразу отримувати значно більше, ніж ви очі#
кували. Уже зараз можете замовити тур до Єгипту в «Join UP!» і оцінити зручну
програму польотів зі щоденними вильотами з Києва, а також з Одеси, Харкова,
Львова та Запоріжжя. Графік польотів складений так, щоб ви не втрачали жодної
хвилини відпочинку.
Ви можете обрати найкращі готелі за найприємнішими цінами на популярних
курортах країни — Шарм#ель#Шейх і Хургада, а також на курортах Таба, Дахаб,
Сафага, Ель#Гуна, Макаді#Бей, Сахл#Хашіш і Марса#Алам. Вас чекають широкий
вибір найцікавіших екскурсій, найкращі нічні клуби, водні парки та безліч розваг.
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Подвійна порція

KIDS GO FREE
Відпочивати з дітьми тепер не тільки приємно, а й вигідно. При
бронюванні туру до Єгипту ви зможете безкоштовно додати
одну із запропонованих екскурсій для своєї дитини. Прогулян#
ка на яхті, морські пригоди, поїздка на джипах по пустелі та ба#
гато інших див уже чекають на ваших маленьких дослідників.

Скажи Єгипту SPAсибі
У всіх туристів «Join UP!» є унікальна можливість відвідати один
із найкращих спа#центрів курорту — GOLDEN SPA та скорис#
татися спа#програмою центру зі знижкою. На вас чекає східна
розкіш Єгипту.
Зимовий сезон у Єгипті разом із «Join UP!» буде просто неза#
бутнім і неймовірно цікавим. Стежте за новинами на сайті тур#
оператора: joinup.ua. Попереду — ще багато приємних новин!

