MAJÓWKA
W DAHABIE
29.04-06.05.2023

HOTEL PLANET OASIS
IDEALNY WYJAZD DLA OSÓB POCZĄTKUJĄCYCH – OWD I AOWD

Zapraszamy do słonecznego Dahabu wszystkich początkujących
nurków. Jest to idealne miejsce dla osób, które niedawno
ukończyły kurs nurkowania i chcą zanurkować w Morzu
Czerwonym.

www.seaquest.pl :: tel. +48510919826 ::

Hotel
Wybraliśmy dla Was hotel Planet Oasis, który mieści się w samym
centrum Dahabu przy plaży. Jest to dwupiętrowy obiekt z
basenem obok naszej bazy nurkowej Planet Divers.

Mamy pokoje w standardzie Deluxe, niektóre są z widokiem na
morze. Pokoje są wyposażone w klimatyzację, lodówkę oraz sejf.
Przed pokojami znajduje się taras z widokiem na ogród, basen lub
morze.
Do dyspozycji gości jest basen ze
słodką wodą, leżakami oraz
parasolami przeciwsłonecznymi.
Przed hotelem znajduje
się piaszczysta plaża.
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Baza Nurkowa
Uważamy, że jest to jedna z najlepszych baz
nurkowych w Egipcie. Planet Divers to miejsce,
które pokochacie za klimat oraz profesjonalne
podejście do nurkowania. Pracujący tam
ludzie są bardzo dobrymi przewodnikami, którzy
chętnie pokażą wam dużo ciekawych miejsc pod
wodą. Baza obsługuje nurków rekreacyjnych
oraz technicznych, zapewnia gazy techniczne na
każdą głębokość. Dojazd na miejsca nurkowe
odbywa się za pośrednictwem pickupów.
Nurkowanie
W pakiecie nurkowym mamy dziesięć nurkowań z brzegu z
przewodnikiem. W cenie jest wypożyczenie butli oraz balastu. Jest
możliwość wykonania nurkowania nocnego (dodatkowo płatne)
oraz zamiany jednego dnia z brzegu na nurkowanie z łodzi.
Pierwszy dzień będziemy nurkować z brzegu przy hotelu aby
dopasować odpowiednią ilość balastu oraz wykonać
przypomnienie nurkowania dla osób, które miały przerwę.
Odwiedzimy takie miejsca jak słynny Blue Hole, Canyon, Bells
reszta miejsc zostanie przedstawiona na miejscu i wybrana przez
grupę.
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Plan wyjazdu

PROGRAM WYJAZDU*
1 DZIEŃ

2 DZIEŃ

3 -6 DZIEŃ

7 DZIEŃ

29.04.2023: Wylot Polska-Sharm el Sheikh .Transfer z lotniska do hotelu,
zakwaterowanie.

30.04.2023: Śniadanie i spotkanie w bazie nurkowej. Wypełnimy dokumenty oraz
przygotujemy sprzęt na pierwsze nurkowanie. W planach mamy wykonać dwa
nurkowania.

01.05 – 04.05.2023: Śniadania, transfer na nurkowanie i korzystamy ze słońca, wody i
świętego spokoju do bólu!

05.05.2023: CZAS WOLNY. Dzień wolny możemy poświęcić na dodatkowe atrakcje np.
quady,

8 DZIEŃ

06.05.2023: Wykwaterowanie z hotelu o wskazanej przez rezydenta godzinie. Transfer na
lotnisko i powrót do Polski.
* program może ulec zmianom
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Cena
Cena: 4450 PLN* za osobę w pokoju dwuosobowym.
Cena zawiera: przelot charterowy, 7 noclegów w pokojach
dwuosobowych, śniadania, transfery lotniskowe, pakiet 10
nurkowań z brzegu (butle 12L, pas i balast, przewodnika,
transport z/do hotelu w Dahab i na miejsce nurkowe), opiekę
polskiego instruktora nurkowania przy grupie min. 9 uczestników.
Cena nie zawiera: wizy egipskiej 25 USD, bilet wstępu do Blue
Hole 10 euro, bilety wstępne na miejsca nurkowe South (Caves,
Um Sid i inne) 1 euro, wypożyczenia sprzętu nurkowego,
wyżywienia innego niż wymienione, dodatkowe ubezpieczenie
nurkowe.
*Cena została wyliczona przy kursie euro 4,66 PLN. Rozliczenie
wyjazdu będzie prowadzone przy aktualnym kursie Euro.
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UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Każdy uczestnik ma możliwość ubezpieczenia podróży od kosztów
rezygnacji. Jest to ubezpieczenie w razie choroby lub zobowiązań
zawodowych, dzięki któremu odzyskasz do 100% poniesionych
kosztów imprezy. Składka jednorazowa to tylko 3%. Należy ją
opłacić najpóźniej w ciągu 3 dni od rezerwacji, lub tego samego
dnia jeśli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni.

Naszym Zdaniem
Wyjazd z polską grupą do Egiptu to idealny sposób na
wypoczynek połączony z nurkowaniem. Instruktor będący z Wami
na wyjeździe będzie prowadził kursy nurkowania, na które
zapraszamy. Jest to nasz kolejny wyjazd i z relacji osób będących
na nich wiemy, że przypadł Wam do gustu.
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Ubezpieczenie
Zalecamy: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy,
ubezpieczenie zdrowotne na czas podróży jest obowiązkowe. Dla
osób nurkujących – obowiązkowe ubezpieczenie obejmujące
nurkowanie.
Paszport
Osoby lecące do Egiptu muszą posiadać paszport ważny minimum
6 miesięcy licząc od planowanej daty powrotu do Polski. Na chwilę
obecną nie jest wymagany paszport Covidowy.
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