EGIPT 2019

Wracamy do korzeni  EGIPT - nowa odsłona 
Wracamy do EGIPTU! Tam zaczynaliśmy 4 lata temu
i zatęskniliśmy już przez ten czas za Morzem Czerwonym 
Tym razem wyruszymy do Marsa Alam, gdzie poza
nurkowaniami rafowymi czekają nas spotkania z żółwiami
i jak szczęście będzie sprzyjać – również z delfinami
i diugoniem  Proponujemy również podniesienie
uprawnień i zrealizowanie kursu AOWD na wyjeździe 

Czeka na Was resort z plażą, basenami, formułą all inclusive
i z częścią pokoi przystosowanymi dla osób poruszających się
na wózkach.
Na wyjazd zapraszamy certyfikowanych nurków HSA - przede
wszystkim osoby ze stopniami HSA OWD C/ B, ale nawet jeśli
macie AOWD A czy specjalizację deep – nie zaszkodzi się
zgłosić  ).
Zapraszamy również Wasze osoby towarzyszące – nurkujące
i nienurkujące (możliwość zrobienia intro lub kursu OWD w
czasie wyjazdu)
Czekamy na Was - Do zobaczenia 

TERMIN WYPRAWY: 1 – 9 czerwca 2019.
ILOŚĆ MIEJSC: 10-14.
Data przyjmowania zgłoszeń: do 11 grudnia 2018.
Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd:
do 18 grudnia 2018.
WAŻNE!!!
Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca
umowa – zgłoszenie, oświadczenia o zapoznaniu się
z informacjami ze strony MSZ oraz dosłanie najpóźniej do
1 marca aktualnych badań lekarskich dopuszczających do
nurkowania. W przypadku ich braku: nie ma możliwości
udziału w nurkowaniach.

Program
Dzień

Program

1–
1 czerwca
(sobota)

Zbiórka na lotnisku w Warszawie (2,5h przed wylotem), przelot do Marsa Alam (ok. 4,5h
liniami czarterowymi), transfer do hotelu i zakwaterowanie w 4* hotelu z formułą
wyżywienia all inclusive* (na chwilę obecną przelot nocny – ponieważ są to linie czarterowe może ulec zmianie).

2–
2 czerwca

Po odespaniu podróży i po późnym śniadaniu w hotelu – transfer do bazy nurkowej,
dobranie sprzętu nurkowego, wypełnienie dokumentów, nurkowanie z brzegu (check dive ).
Intro dla osób nienurkujących / początek kursu OWD. Drugie nurkowanie dla osób, które
posiadają stopień OWD i nie będą nurkowały w nocy. W miarę możliwości czasowych możliwość zrealizowania opcjonalnego drugiego nurkowania dla pozostałych uczestników.

3–
3 czerwca

2 nurkowania z łodzi. Czas wolny, możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu (basen,
plaża).

4–
4 czerwca

1 nurkowania z brzegu i spotkania z żółwiami  na Abu Dabab (przy dużej ilości szczęścia –
również z diugoniem ). Nurkowanie nocne z brzegu  (dla osób, które mają uprawnienia
min. AOWD lub rozpoczęły kurs AOWD na wyjeździe).

5–
5 czerwca

2 nurkowania z łodzi – Dolphinehouse  Przy odrobinie szczęścia – spotkanie z delfinami 

6–
6 czerwca

2 nurkowania z brzegu.

Dla nurków z uprawnieniami deep i przynajmniej 50 zalogowanymi nurkowaniami –
możliwość wypłynięcia za dodatkową opłatą na Elphinstone (uzależnione od warunków pogodowych, ostateczna
decyzja – na miejscu).

Program
Dzień
7–
7 czerwca

Dzień wolny – możliwość dobrania dodatkowych nurkowań (jeśli nie zmieni się godzina
wylotu) lub opcjonalnych wycieczek lądowych lub relaks na plaży / nad basenem.
Wieczorem impreza pożegnalna 

8–
8 czerwca

Dzień wolny – czas na wypoczynek po trudach nurkowania, relaks na plaży lub nad basenem,
czas wolny na zakupy  Wieczorem transfer na lotnisko, nocny przelot do Polski *

9 – 9 czerwca
(niedziela)

Przylot do Warszawy w godzinach porannych.

* Program Wyprawy może nieznacznie ulec zmianie ze względu na godziny przelotów oraz
warunki pogodowe.
* Szczegółowy i ostateczny program nurkowy (miejsca nurkowe) będzie potwierdzany na
bieżąco na miejscu – ze względu na warunki pogodowe i poziom wyszkolenia uczestników.

Cena wyprawy:
2350 PLN – dla osób, które do tej pory nie korzystały z dofinansowania Fundacji.
2850 PLN – z pełnym dofinansowaniem.
3250 PLN – z częściowym dofinansowaniem.
Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

• Przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam – Warszawa samolotem
czarterowym.

• Dojazdu na lotnisko w Warszawie.

• Transfery lotnisko – hotel – lotnisko (Egipt).

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego.

• Składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny (Polska).

• Napiwków.

• Opłatę transportową i lotniskową (Egipt).

• Wizy egipskiej (25 usd).

• Ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe.
• Zakwaterowanie w 4*
dwuosobowych
lub
przystosowanych).

hotelu Elphinstone w pokojach
trzyosobowych
(część
pokoi

• Opłaty za kurs AOWD / specjalizację nitroks

• Wyżywienie all inclusive.

Cena dla osób towarzyszących:

• Pamiątkowy t-shirt.

Osoba nienurkująca: 2350 PLN *

• Pakiet 9 nurkowań zgodnie z programem (butle z powietrzem,
pasy balastowe, opieka lokalnej kadry, transfery).
• Opiekę kadry nurkowej Fundacji Mniejszy Błękit w czasie całego
pobytu.
• Opiekę organizatora wyjazdu z ramienia Nautica Travel.

Osoba nienurkująca z pobytem na łodzi, snorkelingiem z żółwiami, na
Dolphinehouse, intro nurkowym (na życzenie ): 2850 PLN*
Osoba nurkująca lub na kursie OWD: 3650 PLN *

(przy kursie OWD dopłata za książkę i certyfikat: 350 PLN.)
(* ceny dla rodzin / przyjaciół nurków HSA)

HOTEL ELPHINSTONE ****
Hotel położony bezpośrednio przy jednej z najpiękniejszych plaż zatoki El Nabaa – raju
dla miłośników nurkowania. Dzięki prywatnej piaszczystej plaży z łagodnym zejściem
do morza oraz pięknej rafie koralowej hotel jest idealnym miejscem dla rodzin z
dziećmi oraz dla miłośników snurkowania. Zadbane i przytulne pokoje wyposażone są
we wszystkie wygody potrzebne do udanego wypoczynku. Duże i zadbane baseny
stanowią centrum hotelu. Na miejscu jest również wiele atrakcji sportowych dla
dorosłych i dzieci oraz dzienne i wieczorne animacje.
Czterogwiazdkowy, zadbany, wybudowany w 2002 r., odnowiony w 2012 r., 272
pokoje, 10 budynków, 1-2 piętra, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja
główna Red Sea – kuchnia międzynarodowa, dania w formie bufetu, restauracja à la
carte Fish Market – owoce morza, bar w lobby, bar przy basenie Sun Shine, bar na
plaży Bikini Bar, kącik z pizzą, minimarket, sklepiki z pamiątkami; sala konferencyjna
dla 200 osób; za opłatą: internet bezprzewodowy, kawiarenka internetowa, roomservice, apteka, fryzjer, salon piękności, pralnia.

ALL INCLUSIVE
śniadanie (7.00-10.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w
restauracji głównej; między posiłkami przekąski w wyznaczonym barze; lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (8.30-23.00); wymagane
noszenie opasek all inclusive.

HOTEL ELPHINSTONE ****
PLAŻA
hotelowa, piaszczysta, długość ok. 300 m, bezpośrednio przy hotelu, łagodne zejście do morza, przy brzegu
rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne, pomost, bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki; bar objęty all
inclusive.
POKOJE

standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 42 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka
(prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf; za opłatą: internet bezprzewodowy, minibar;
bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka);
widok na morze na zamówienie, za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA
3 baseny, słodka woda, ok. 616 m², gł. 1,2-1,8 m, ok. 585 m², gł. 0,5-1,5 m, podgrzewany w sezonie zimowym,
ok. 550 m², gł. 0,6-1,6 m, hydromasaż, 2 baseny dla dzieci, gł. 0,7 m, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki i
ręczniki; siatkówka, boisko do piłki nożnej, tenis stołowy, łucznictwo, boccia, piłka wodna, fitness, siłownia,
aqua aerobik; animacje dla dzieci i dorosłych, w ciągu dnia gry i zabawy, wieczorami pokazy w amfiteatrze,
dyskoteka (napoje płatne); za opłatą: kort tenisowy (tylko oświetlenie), bilard, centrum wellness: bezpłatnie:
siłownia; płatne: sauna, jacuzzi, masaże, hammam; centrum nurkowe oraz sporty wodne.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• osoba poruszająca się na wózku samodzielnie może poruszać się z pokoju do recepcji, restauracji, baru,
basenu i ogrodu. Podjazdy dla wózków: główne wejście do hotelu, hol i basen.
Plaża:
• podjazd do plaży . Nawierzchnia prowadząca do plaży: utwardzony piasek/żwir.

Informacje dodatkowe:
• Wyjazd skierowany jest przede wszystkim do nurków ze stopniami OWD B i C,
oraz do osób z mniejszym doświadczeniem (świeże OWD, mała ilość
nurkowań) – osoby zaawansowane zapraszamy na wrześniowe egipskie safari
Północne (ale oczywiście jeśli macie chęć dołączyć do nas i teraz – nie zawadzi
się zgłosić )
• Na wyjeździe istnieje możliwość zrealizowania kursu AOWD (wymagania: min.
25 zalogowanych nurkowań i 2 lata stopień OWD) oraz specjalizacji nitroks.
Cena specjalna dla nurków HSA i ich osób towarzyszących: 250 PLN + certyfikat
/ książka (w zależności od federacji: max 350 pln). Cały przychód z kursów
przeznaczony jest na kolejne wyjazdy Fundacji.
• Dla osób towarzyszących proponujemy: intro nurkowe, snorkeling z delfinami
i żółwiami lub OWD z polskojęzycznym instruktorem.

• Część pokoi w hotelu jest przystosowana dla osób poruszających się na
wózkach – pozostałe są na parterze, bez schodów. Do plaży, restauracji,
basenów i recepcji można dostać się samodzielnie, wszędzie są podjazdy.

Nurkowania:
Abu Dabbab
30 km na północ od Marsa Alam, głębokość 0-30m, OWD
Szeroka zatoka z dużym pasmem trawiastej łąki, gdzie pojawiają się
w dużych ilościach żółwie, a niekiedy i diugonie. Na północnej stronie
zatoki roztacza się przepiękny ogród koralowy.
Ras Samadai – Doplhinehouse
Głębokość 0-80m, OWD
Jak sama nazwa wskazuje, ta pełna życia rafa w kształcie podkowy jest
miejscem, w którym przy odrobienie szczęścia spotkamy delfiny.
Pierwsza rafa jest złożoną strukturą z tunelem i system dziur. Spotkamy
tu mureny, płaszczki, strzępiele i rekiny. We wschodniej części znajduje
się drop-off, sięgający 80 metrów głębokości.

Informacje dodatkowe:
Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom towarzyszącym
 Jeśli macie brata / tatę / dziewczynę / żonę / koleżankę itd. itp. którzy
chcieliby spędzić tydzień razem z nami – ten wyjazd przeznaczony jest
również dla nich 
*** UWAGA! Osoby towarzyszące mogą wyjechać pod warunkiem, że będą
w pełni poinformowane, jak takie wyjazdy wyglądają – muszą to być osoby
samodzielne, które pomogą jeśli będą chciały (nie muszą ), ale nie będą
wymagały, aby organizować im czas wolny – jednym słowem – sprawdzone
przez Was „w bojach” osoby, za które weźmiecie odpowiedzialność 
Będzie nam super miło, jak więcej osób dołączy do naszego wyjazdu, ale
muszą wiedzieć, że jest to przede wszystkim Wyprawa dla nurków HSA 
Osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z wypoczynku na plaży, nad
hotelowym basenem lub z różnych wycieczek fakultatywnych, wypływać z
nami łódką, zrobić kurs OWD, nurkować turystycznie jeśli mają uprawnienia
nurkowe 
Jeśli macie wątpliwości czy możecie lub powinniście kogoś zabrać –
zapytajcie 

Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
Anna Rocka: anna.rocka@nauticatravel.pl

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A.
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

Terminy płatności:
I - 48h od potwierdzeniu udziału: 500 PLN
(możliwość wpłaty później – „po świętach i nowym roku” 
II - 1 lutego: 650 PLN
III – 1 marca: 650 PLN
IV – 1 kwietnia: 550 PLN
V – 1 maja: dopełnienie płatności
(istnieje możliwość wpłaty jednorazowo lub rozłożenia na inne raty – prosimy o taką informację przy zgłoszeniu)
UWAGA:
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP (choroby przewlekłe).

