
Nurkowanie Marsa Alam(13-11-2018 - 20-11-2018)
Cena: 2650 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, z grup? jedzie nasz instruktor.

Przelot samolotem czarterowym na trasie Warszawa – Marsa Alam - Warszawa, rozk?ad lotów nie jest jeszcze znany.

Na pok?adzie nie ma bezp?atnego cateringu. Baga? zasadniczy 20 kg, podr?czny 5 kg.

Proponowane zakwaterowanie

Blue Reef Resort 4* all inclusive

Pi?knie urz?dzony hotel z nut? arabskiej architektury wzbogaconej o wspó?czesne detale. Dogodne po?o?enie tu? przy pla?y, niska zabudowa w?ród zieleni – to wszystko zapewnia spokojny, ale i rodzinny wypoczynek. Wakacyjne chwile urozmaic? pobliskie atrakcje takie jak centrum nurkowe i rafa koralowa czy przeja?d?ki na wielb??dach.

PO?O?ENIE: ok. 20 km od MARSA ALAM, w pobli?u hotelu minimarket; ok. 40 km od lotniska w Marsa Alam.

PLA?A: hotelowa, piaszczysto-?wirkowa, ?agodne zej?cie do morza, rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne, bezpo?rednio przy hotelu, bezp?atne parasole, le?aki i r?czniki, bar obj?ty all inclusive.

HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 2003 r., sezonowo odnawiany, 150 pokoi, 1 pi?tro, lobby, ca?odobowa recepcja, restauracja g?ówna – dania w formie bufetu, restauracja à la carte Fish (nie obj?ta all inclusive) –owoce morza, bar The Karnak w pobli?u recepcji, bar Sun Rise przy basenie, bar Ocean View na pla?y, bar w dyskotece (nieobj?ty all inclusive), sklepiki z pami?tkami; za op?at?: punkt
internetowy, Internet bezprzewodowy, lekarz na wezwanie, fryzjer, salon urody, pralnia; akceptowane karty kredytowe: Visa.

POKÓJ: standardowy: 2-os. (mo?liwo?? 1 dostawki), praktycznie urz?dzony, indywidualnie sterowana klimatyzacja, ?azienka (prysznic, WC; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf, lodówka; bezp?atne ?ó?eczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzese?ka); rodzinny: 2-os. (mo?liwo?? 1 lub 2 dostawek), 2 pokoje po??czone drzwiami, wyposa?enie jak w pokoju
standardowym; widok na morze i pokoje rodzinne na zamówienie i za dop?at?.

SPORT I ROZRYWKA: basen dla doros?ych, nieregularny kszta?t, ok. 500 m², g?. 1,6 m, podgrzewany w sezonie zimowym, brodzik dla dzieci, g?. ok. 0,5 m, przy basenie bezp?atne parasole, le?aki i r?czniki; tenis sto?owy, siatkówka pla?owa, pi?ka wodna, si?ownia; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4 - 12 lat), dyskoteka Crocodile, amfiteatr, wieczorne animacje dla doros?ych; za op?at?: sauna, jacuzzi, masa?e,
bilard; mo?liwo?? przeja?d?ki na koniach i wielb??dach, centrum nurkowe oraz sporty wodne.

ALL INCLUSIVE: ?niadanie (07:00 – 10:00), obiad (12:30 – 14:30), kolacja (19:00 – 21:30) w formie bufetu w restauracji g?ównej; pó?ne ?niadanie w barze przy basenie (10:00 – 11:00); nale?niki (16:00 – 17:00), przek?ski (11:00 – 12:00, 17:00 – 18:00) w barze przy basenie; napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonym barze (10:00 – 22:00).

Ramowy program wyjazdu

Dzie? 1, 13 listopada 2018, 

wtorek

Spotkanie na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie, odprawa biletowo – baga?owa i przelot do Marsa Alam. Po przylocie na miejsce transfer do 

hotelu Blue Reef Resort 4*

 w formule All Inclusive. Zakwaterowanie w pokojach. Reszta dnia wolna. Posi?ki i nocleg w hotelu.



Dzie? 2 - 6, 14 – 18 listopada 2018, ?roda - niedziela

Posi?ki w hotelu. 2 nurkowania dziennie (w sumie 10 nurkowa?) – nurkowania z brzegu, mo?liwe s? tak?e 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, 19 listopada 2018, poniedzia?ek

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

Dzie? 8, 20 listopada 2018, wtorek

?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.

Ceny:

osoba doros?a w pokoju standardowym – 

2650,00 PLN/osoba

dziecko w wieku 2 – 14 lat w pokoju standardowym z dwoma osobami doros?ymi – 

1750,00 PLN

osoba doros?a w pokoju rodzinnym –

  2850,00 PLN

pierwsze dziecko 2 – 14 lat w pokoju rodzinnym

  - 1750,00 PLN/dziecko   

drugie dziecko w wieku 2 – 7 lat w pokoju rodzinnym

  – 1750,00 PLN/dziecko

drugie dziecko w wieku 7 – 14 lat w pokoju rodzinnym – 

2350,00 PLN/dziecko

dop?ata do pokoju z widokiem na morze – 

200,00 PLN/osoba doros?a

dop?ata do pokoju jednoosobowego – 

700,00 PLN.

W cenie zakwaterowania:

przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam – Warszawa

transfer lotnisko – hotel – lotnisko



zakwaterowanie w pokoju zgodnie z wybran? opcj?

wy?ywienie w formule all inclusive

ubezpieczenie turystyczne

obowi?zkowa sk?adka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

opieka instruktora Scuba Service, jedzie razem z grup?.

Dodatkowe op?aty:

wiza – 

25,00 USD/osoba

ubezpieczenie nurkowe – 

15,00 EUR/osoba

pakiet nurkowy standardowy – 

200,00 EUR/osoba

  (10 nurkowa? z brzegu, butle 12 l z powietrzem, balast, transport na miejsce nurkowe; powrót do hotelu na obiad po 2 nurkowaniach)

dop?ata do pakietu za nurkowanie z ?ó?wiami, przy prywatnej pla?y i na Abu Dabbab – 

10,00 EUR/osoba

dop?ata do pakietu za nurkowanie z ?odzi (2 nurkowania, lunch i napoje) –  

35,00 EUR/osoba

wycieczka na p?ywanie z delfinami na Dolphin House –

  50,00 EUR/osoba doros?a i dziecko powy?ej 6 roku ?ycia

, 3

5,00 EUR dziecko poni?ej 6 roku ?ycia

.

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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