
Majówka z Komando Foki w Marsa Alam(28-04-2018 -
05-05-2018)
Cena: 2450 PLN

Marsa Alam to kurort w południowej części Egiptu, z pięknymi plażami i niemalże dziewiczymi rafami,
dostępnymi z brzegu. To doskonałe miejsce do nurkowania i wypoczynku z dziećmi. Nie ma tu
hałaśliwych bazarów pełnych tandetnych pamiątek, są za to bogate w życie rafy koralowe, diugonie,
żółwie, krystalicznie czysta woda i hotele, do których docierają amatorzy nurkowania i spokojnego
wypoczynku.
Nie lada atrakcją jest pobliska rafa Dolphin House, będąca domem dla sporej grupy delfinów
długoszczękich, pozwalających turystom na pływanie z nimi w ich naturalnym środowisku. Jest to
przeżycie z gatunku tych niezapomnianych, a w szczególności ogromna atrakcja dla dzieci.

Na wyjazd zapraszamy nurkujące rodziny, także z dziećmi, które ukończyły 8 lat i chciałyby wziąć
udział w zajęciach Komando Foki lub już je odbyły. Z grupą jedzie nasz instruktor, który zajmie się
najmłodszymi i będzie z nimi codziennie nurkować na najpłytszych rafach.

Proponowane zakwaterowanie

Hotel Aurora Oriental Bay Resort 4* all inclusive

Położony w malowniczej zatoce Jabal Al Rossas Bay, blisko pięknej piaszczystej plaży z bajeczną rafą
koralową, 200 km na południe od Hurghady i 45 km od lotniska w Marsa Alam, a także niedaleko od
Asuanu i Luksoru. To świetne miejsce dla pasjonatów sportów wodnych, a szczególnie nurkowania i
snorkelingu. Hotel jest ładnie zaprojektowany, czerwone budynki w niskiej zabudowie zajmują
rozległy, zadbany teren. Duży, przedzielony mostkami kompleks basenowy z barem swim-up to
miejsce relaksu i beztroskiej zabawy także dla najmłodszych, dla których przygotowano jeszcze plac
zabaw i miniklub.

Plaża hotelowa, piaszczysta, koralowa, łagodne zejście do morza, ok. 150-200 m od hotelu w
zależności od zakwaterowania, przejście przez drogę i ścieżkę, bezpłatne parasole, leżaki, materace i
ręczniki, bar.

Aurora Oriental Bay Resort to obiekt czterogwiazdkowy, stara się o piątą gwiazdkę, stylowy,
wybudowany w 2010 r.. W sumie w hotelu jest 312 pokojów w kilku budynkach 2-3 piętrowych.
Przestronne lobby, całodobowa recepcja. Restauracja główna Hill View – dania w formie bufetu,
obsługa kelnerska, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, 2
restauracje à la carte (nie objęte all inclusive): Al Arz – kuchnia libańska, Fish Market w pobliżu
basenu – owoce morza, ryby, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, piano bar w lobby,
bar przy basenie, Galaxy Bar z dyskoteką (płatny), bar na plaży, fajka wodna (płatna). Ponadto, na
terenie hotelu znajdują się sklepy, taras z widokiem na basen, niewielki ogród; za opłatą: internet
bezprzewodowy w lobby, całodobowy room-service, lekarz na wezwanie, opiekunka do dziecka (na
zamówienie), fryzjer, wypożyczalnia samochodów z kierowcą, pralnia. Akceptowane karty kredytowe:
Visa, MasterCard.

Pokoje:

classic: 2-os., bez możliwości dostawek, ok. 25 m2. Do pokojów classic wchodzi się przez
wspólną część wypoczynkową (jedna dla dwóch pokojów). Każdy pokój classic ma swoja

http://www.aurorahospitality.com/aurora-bay-resort/location


łazienkę i oddzielny klucz do drzwi. Indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna
lub prysznic, WC; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf; za opłatą: minibar; bezpłatne
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.
superior: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 60 m². Indywidualnie sterowana
klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, WC; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf;
za opłatą: minibar; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem.
rodzinny: 4-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 110 m², wyposażenie jak w pokoju classic.
Pokój ten składa się z pokoju dziennego z miejscami do spania oraz 2 sypialni oddzielonych
drzwiami.

Goście hotelowi mogą korzystać z basenu ze słodką wodą, ok. 450 m², gł. 1,4 - 1,6 m, brodzika dla
dzieci, ok. 10 m², gł. do 0,75 m, 2 basenów po ok. 300 m², gł. do 1,3 m, w tym jeden podgrzewany w
sezonie zimowym. Przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki. Ponadto, na terenie obiektu
znajduje się boisko do siatkówki plażowa, koszykówka, tenis stołowy, rzutki, piłka nożna na plaży,
plac zabaw dla dzieci, miniklub (4 - 12 lat), dyskoteka w Galaxy Bar (23:00 - 01:00), amfiteatr,
animacje dla dorosłych i dzieci. Za dodatkową opłatą: bilard; centrum wellness: fitness (w cenie),
sauna, łaźnia parowa, masaże, zabiegi kosmetyczne (odpłatnie). Centrum nurkowe na plaży.

Formuła all inclusive:

śniadanie (07:00 - 10:00), obiad (12:30 - 14:30), kolacja (19:00 - 21:30) w formie bufetu w
restauracji głównej
przekąski w wyznaczonych barach (10:00 - 18:30)
napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym barze (10:00 - 23:00);
wymagane noszenie opasek all inclusive.

Ramowy program wyjazdu

Dzień 1, 28 kwietnia 2018, sobota
Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, odprawa biletowo – bagażowa i przelot do Marsa
Alam. Po przylocie na miejsce transfer do hotelu Aurora Oriental Bay Resort Resort 4* w formule All
Inclusive. Zakwaterowanie w pokojach. Reszta dnia wolna. Posiłki i nocleg w hotelu.

Dzień 2 - 6, 29 kwietnia - 3 maja 2018, niedziela - czwartek
Posiłki w hotelu. 2 nurkowania dziennie ( w sumie 10 nurkowań) – dla dzieci z zajęć Komando Foki
wszystkie nurkowania z brzegu. Dla pozostałych uczestników wyjazdu możliwe są nurkowania z łodzi
lub zodiaka (za dodatkową opłatą).
Podczas dnia nurkowania z brzegu wyjazd z hotelu ok. 08:00 - 08:30, transfer na miejsce nurkowe,
dwa nurkowania z przerwą powierzchniową ok 1 godziny. Powrót do hotelu na obiad i reszta dnia
wolna.
Podczas dnia nurkowania z łodzi na pokładzie podawany jest lunch z napojami w przerwie pomiędzy
nurkowaniami.

Dzień 7, 4 maja 2018, piątek
Posiłki w hotelu. Dzień na odpoczynek przed sobotnim wylotem. Czas na wycieczki fakultatywne we
własnym zakresie.

Dzień 8, 5 maja 2018, sobota
Nad ranem wyjazd na lotnisko. Odprawa biletowo – bagażowa i odlot do Polski. Po przylocie do
Warszawy pożegnanie 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 classic – 2450,00 PLN/osoba - sprzedane
pokój classic jednoosobowy - 2750,00 PLN - sprzedane
pokój superior garden view – 2550,00 PLN/osoba dorosła, 1650,00 PLN/dziecko do 15
roku życia (zniżki dla dziecka tylko przy dwóch osobach pełnopłatnych) - sprzedane
pokój superior pool/sea view – 2610,00 PLN/osoba dorosła, 1650,00 PLN/dziecko do 15
roku życia (zniżki dla dziecka tylko przy dwóch osobach pełnopłatnych) - sprzedane

pokój rodzinny – 2650,00 PLN/osoba dorosła, 1650,00 PLN/pierwsze i drugie dziecko
do 15 roku życia (zniżki dla dzieci tylko przy dwóch osobach pełnopłatnych) - sprzedane

zajęcia Komando Foki - 550,00 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 – 15,00 EUR/osoba
pakiet nurkowy dla 1 dziecka Komando Foki, jeśli nurkuje także rodzic – 150,00
EUR/dziecko (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 diugoniem – 10,00 EUR/osoba
dopłata do pakietu za nurkowanie z łodzi (2 nurkowania, lunch i napoje) – 35,00 EUR/osoba
przejazd osoby nienurkującej na miejsce nurkowe i z powrotem - 5,00 EUR
osoba nienurkująca na łodzi (w cenie lunch) - 35,00 EUR

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

