
Majówka z Komando Foki w Marsa Alam(27-04-2019 -
04-05-2019)
Cena: 2990 PLN

Marsa Alam to kurort w po?udniowej cz??ci Egiptu, z pi?knymi pla?ami i niemal?e dziewiczymi rafami, dost?pnymi z brzegu. To doskona?e miejsce do nurkowania i wypoczynku z dzie?mi. Nie ma tu ha?a?liwych bazarów pe?nych tandetnych pami?tek, s? za to bogate w ?ycie rafy koralowe, diugonie, ?ó?wie, krystalicznie czysta woda i hotele, do których docieraj? amatorzy
nurkowania i spokojnego wypoczynku.

Nie lada atrakcj? jest pobliska rafa Dolphin House, b?d?ca domem dla sporej grupy delfinów d?ugoszcz?kich, pozwalaj?cych turystom na p?ywanie z nimi w ich naturalnym ?rodowisku. Jest to prze?ycie z gatunku tych niezapomnianych, a w szczególno?ci ogromna atrakcja dla dzieci.

 

Na wyjazd zapraszamy nurkuj?ce rodziny, tak?e z dzie?mi, które uko?czy?y 8 lat i chcia?yby wzi?? udzia? w zaj?ciach Komando Foki lub ju? je odby?y. Z grup? jedzie nasz instruktor, który zajmie si? najm?odszymi i b?dzie z nimi codziennie nurkowa? na najp?ytszych rafach.

Proponowane zakwaterowanie

Hotel Malikia Resort Abu Dabbab 5* all inclusive 

Komfortowy, po?o?ony przy jednej z naj?adniejszych pla? w rejonie Marsa Alam. Czyste morze sprawia, ?e morska
fauna jest tu szczególnie bogata, a najwi?ksz? atrakcj? s? krowy morskie - diugonie, które mog? wa?y? nawet do
400 kg! Mo?na te? spotka? ?ó?wie morskie i wiele gatunków egzotycznych ryb. Na rozleg?ym terenie nale??cym
do hotelu przygotowano wiele atrakcji sportowych, a o dobry humor Go?ci dba zespó? znakomitych animatorów.

 

PO?O?ENIE: ok. 30 km od Marsa Alam, przy pla?y; ok. 35 km od lotniska w Marsa Alam.

 

PLA?A: hotelowa, pi?kna, d?uga, piaszczysta, ?agodne zej?cie do morza, rafa koralowa, zalecane obuwie
ochronne, bezpo?rednio przy hotelu, bezp?atne parasole, le?aki i r?czniki; bar all incluisve.

 

HOTEL: pi?ciogwiazdkowy, zbudowany w 2007 r., 358 pokoi, budynek g?ówny i kilka budynków z pokojami,
1-2-pi?tra, lobby, ca?odobowa recepcja, restauracja g?ówna El Walima – dania w formie bufetu, dost?pne foteliki i
menu dla dzieci, potrawy wegetaria?skie, restauracja à la carte La luna – wymagana rezerwacja, bar w lobby, bar z
przek?skami Dandana przy basenie, El Dawar Bar & Restaurant na pla?y; sklep z pami?tkami, bankomat; taras z
widokiem na ogród i morze; za op?at?: punkt internetowy i internet bezprzewodowy, punkt medyczny, lekarz na
wezwanie, salon urody; udogodnienia dla niepe?nosprawnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard,
Diners Club.

 

http://www.malikiaabudabbab.com 


POKÓJ: standardowy: 2-os. (mo?liwo?? 1 dostawki), ok. 30 m², praktycznie urz?dzony, indywidualnie sterowana
klimatyzacja, ?azienka (prysznic, WC; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar (p?atny wg
konsumpcji); balkon lub taras (stolik i krzese?ka); rodzinny: 2-os. (mo?liwo?? 1 lub 2 dostawek), ok. 40 m², jeden
du?y pokój, wyposa?enie jak w pokoju standardowym; rodzinny deluxe: 2-os. (mo?liwo?? 1, 2 lub 3 dostawek), ok.
65 m², 2 sypialnie ze wspóln? ?azienk?, wyposa?enie jak w pokoju standardowym.

 

SPORT I ROZRYWKA: 3 baseny, nieregularny kszta?t, s?odka woda: g?ówny, ok. 1500 m², g?. do 1,4 m,
wydzielony brodzik dla dzieci, basen, ok. 175 m², g?. do 1,1 m, basen, ok. 50 m², g?. do 0,5 m, jeden basen
podgrzewany w sezonie zimowym, miniaquapark: 3 zje?d?alnie dla doros?ych, 3 zje?d?alnie dla dzieci (czynny:
10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00), przy basenach bezp?atne parasole, le?aki i r?czniki; kort tenisowy (o?wietlenie kortu
p?atne), siatkówka, koszykówka, pi?ka no?na, pi?ka wodna, rzutki, tenis sto?owy, boccia, si?ownia; plac zabaw,
dzienne i wieczorne animacje dla doros?ych i dla dzieci, amfiteatr; za op?at?: bilard, nurkowanie, jazda konna;
centrum wellness (p?atne): sauna, ?a?nia parowa, jacuzzi, masa?e.

 

ALL INCLUSIVE: ?niadanie (07:00 – 10:00), obiad (12:30 – 14:30), kolacja (18:30 – 21:00) w formie bufetu w
restauracji; raz na pobyt kolacja w restauracji á la carte (19:00 – 21:00; wymagana wcze?niejsza rezerwacja);
przek?ski (10:00 – 17:00), lody (15:00 – 17:00); lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10:00 – 23:00) w
wyznaczonych barach; wymagane noszenie opasek all inclusive.

Ramowy program wyjazdu

Dzie? 1, 27 kwietnia 2019, sobota

Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, odprawa biletowo – baga?owa i przelot do Marsa Alam. Po przylocie na miejsce transfer do hotelu Malikia Abu Dabbab Resort 5* w formule All Inclusive. Zakwaterowanie w pokojach. Reszta dnia wolna. Posi?ki i nocleg w hotelu.

 

Dzie? 2 - 6, 28 kwietnia - 2 maja 2019, niedziela - czwartek

Posi?ki w hotelu. 2 nurkowania dziennie (w sumie 10 nurkowa?) – dla dzieci z zaj?? Komando Foki wszystkie nurkowania z brzegu. Dla pozosta?ych uczestników wyjazdu mo?liwe s? nurkowania z ?odzi lub zodiaka (za dop?at?).

Podczas dnia nurkowania z brzegu wyjazd z hotelu ok. 08:00 - 08:30, transfer na miejsce nurkowe, dwa nurkowania z przerw? powierzchniow? ok. 1 godziny. Powrót do hotelu na obiad i reszta dnia wolna.

Podczas dnia nurkowania z ?odzi na pok?adzie podawany jest lunch z napojami w przerwie pomi?dzy nurkowaniami.

 

Dzie? 7, 3 maja 2019, pi?tek

Posi?ki w hotelu. Dzie? na odpoczynek przed sobotnim wylotem. Czas na wycieczki fakultatywne we w?asnym zakresie.



 

Dzie? 8, 4 maja 2019, sobota

?niadanie w hotelu (w zale?no?ci od godziny przelotu). Wymeldowanie z hotelu do godz. 12:00. Transfer na lotnisko. Odprawa biletowo – baga?owa i odlot do Polski. Po przylocie do Warszawy po?egnanie i koniec imprezy.

Przelot samolotem czarterowym. Rozkład lotów nie jest jeszcze znany.  

 

Na pokładzie nie ma bezpłatnego cateringu. Bagaż zasadniczy 20 kg, podręczny 5 kg.

 

Ceny:

pokój standardowy – 2990,00 PLN/osoba

dziecko do 14 roku życia z dwoma osobami dorosłymi w pokoju standardowym – 1750,00
PLN/osoba

pokój rodzinny – 3290,00 PLN/osoba dorosła, 1750,00 PLN/pierwsze i drugie dziecko do 14
roku życia (zniżki dla dzieci tylko przy dwóch osobach pełnopłatnych)

pokój rodzinny deluxe – 3440,00 PLN/osoba dorosła, 1750,00 PLN/pierwsze i drugie dziecko
do 14 roku życia; trzecie dziecko 2890,00 PLN (zniżki dla dzieci tylko przy dwóch osobach
pełnopłatnych)

dopłata do pokoju z widokiem na morze (tylko pokoje standardowe, pokoje rodzinne na
zapytanie) – 250,00 PLN/osoba dorosła

dopłata do pokoju jednoosobowego – 1000,00 PLN

zajęcia Komando Foki - 650,00 PLN/dziecko (opieka instruktora, w grupie maksymalnie 4
dzieci).

 

W cenie zakwaterowania:

przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam – Warszawa

transfer lotnisko – hotel – lotnisko



zakwaterowanie w pokoju zgodnie z wybraną opcją

wyżywienie w formule all inclusive

ubezpieczenie turystyczne

obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

 

Dodatkowe opłaty:

wiza – 25,00 USD/osoba

ubezpieczenie nurkowe (KL 30000 EUR) – 15,00 EUR/osoba

pakiet nurkowy dla dziecka Komando Foki, jeśli nurkuje także rodzic – 150,00 EUR/pobyt (10
nurkowań, butle, balast, kamizelki, automaty; trzeba mieć swój skafander i sprzęt ABC)

pakiet nurkowy standardowy – 200,00 EUR/osoba (10 nurkowań z brzegu, butle 12 l z
powietrzem, balast, transport na miejsce nurkowe; powrót do hotelu na obiad po 2
nurkowaniach)

dopłata do pakietu za nurkowanie z żółwiami, przy prywatnej plaży i na Abu Dabbab – 10,00
EUR/osoba

dopłata do pakietu za nurkowanie z łodzi (2 nurkowania, lunch i napoje) – 35,00 EUR/osoba

wycieczka na pływanie z delfinami na Dolphin House – 50,00 EUR/osoba dorosła i dziecko
powyżej 6 roku życia, 35,00 EUR dziecko poniżej 6 roku życia.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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