
EGIPT 2022  



☺ Zapraszamy na kolejny niezapomniany wyjazd ☺

TERMIN WYPRAWY: 24.09 - 1.10.2022.

ILOŚĆ MIEJSC: 10-12.

WAŻNE!!!

Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca
umowa – zgłoszenie, oświadczenia o zapoznaniu się
z informacjami ze strony MSZ oraz dosłanie najpóźniej do
24 sierpnia aktualnych badań lekarskich dopuszczających do
nurkowania. W przypadku ich braku: nie ma możliwości
udziału w nurkowaniach.

Wracamy do EGIPTU! Dawno nas tam nie było i zatęskniliśmy już
przez ten czas za Morzem Czerwonym ☺

Wyruszymy do Marsa Alam, gdzie poza nurkowaniami rafowymi
czekają nas spotkania z żółwiami i jak szczęście będzie sprzyjać –
również z delfinami i diugoniem☺

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 ☺ .

Tym razem: zapraszamy również osoby po części basenowej kursu
OWD HSA – na wyjeździe będzie możliwość dokończenia kursu
podstawowego!

Zapraszamy również Wasze osoby towarzyszące – nurkujące
i nienurkujące – dla nich przewidzieliśmy możliwość zrobienia intro
lub pełnego kursu OWD w czasie wyjazdu.

Czekamy na Was - Do zobaczenia ☺



Program

Dzień 1 – 24 września
(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 5* hotelu z formułą
wyżywienia all inclusive*.

Dzień 2 – 25 września Po odespaniu podróży i 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.

Dzień 3 – 26 września 2 nurkowania z łodzi. Czas wolny, możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu.

Dzień 4 – 27 września 1 nurkowanie z brzegu i …spotkanie 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).

Dzień 5 – 28 września 2 nurkowania z łodzi – Dolphinehouse. Przy odrobinie szczęścia – spotkanie z delfinami ☺

Dzień 6 – 29 września 2 nurkowania z łodzi. 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

7 –
30 września

Dzień wolny – możliwość dobrania dodatkowych nurkowań (zależne od godzin wylotu) lub
opcjonalnych wycieczek lądowych lub relaks na plaży / nad basenem.
Wieczorem impreza pożegnalna☺ Proponujemy wyjazd do HAKUNA MATATA ☺

8 –
1 października

Czas wolny, wylot / przylot do Polski.
(godziny przelotu do potwierdzenia)

* 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.



SATAYA RESORT *****
Pięciogwiazdkowy, elegancki i stylowy, zbudowany w 2020 r., 273 pokoje, 13
budynków, w tym główny, do 3 pięter, przestronne lobby, całodobowa recepcja,
restauracja główna Aida – kuchnia międzynarodowa, dania w formie bufetu, 6
barów, w tym na plaży i przy basenach, kawiarnia; sklep z pamiątkami,
minimarket, apteka, parking; bezpłatny internet bezprzewodowy (limitowana
prędkość);

Za opłatą: lekarz na wezwanie, fryzjer, pralnia, usługa prasowania; akceptowane
karty kredytowe: Visa, MasterCard.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami (6 pokoi, basen);

ALL INCLUSIVE

śniadanie (6.00-10.00), późne śniadanie (10.00-10.30), obiad (12.30-15.00),
kolacja (18.30-21.30, późna kolacja (22.00-22.30) w formie bufetu, w restauracji
głównej; słodkie i słone przekąski w wyznaczonym barze (12.00-14.00, 15.30-
17.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych
barach (9.00-24.00); raz na pobyt kolacja w jednej z restauracji à la carte
(wymagana wcześniejsza rezerwacja), 25% zniżki w dyskotece; wymagane
noszenie opasek all inclusive.



SATAYA RESORT *****
PLAŻA

hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne,
bezpośrednio przy hotelu, pomost, bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki; bar objęty all
inclusive.

POKOJE

2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka), ok. 40 m2, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy (limitowana
prędkość), telewizja satelitarna, telefon, zestaw do kawy/herbaty, sejf; za opłatą: minibar;
bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras,
widok na basen; widok na morze za dopłatą.

SPORT I ROZRYWKA

6 basenów, w tym 2 podgrzewane w sezonie zimowym, 4 zjeżdżalnie dla dorosłych i 2 dla
dzieci, brodzik, minizjeżdżalnie, leniwa rzeka, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki
i ręczniki; kort tenisowy, siatkówka plażowa, siłownia, bilard, rzutki, tenis stołowy, boccia,
szachy; plac zabaw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), minidisco, animacje dla dorosłych i dzieci
(aerobik, aqua aerobik, muzyka na żywo, wieczorne show); za opłatą: pokój gier, centrum
nurkowe, sporty wodne na plaży, centrum spa: sauna, jacuzzi, masaże, zabieg na twarz
i ciało.



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).

• Zapraszamy również osoby, które chciałyby dokończyć kurs OWD HSA
rozpoczęty w Polsce.

• Na wyjeździe istnieje możliwość zrealizowania kursu AOWD (wymagania: min.
25 zalogowanych nurkowań i 2 lata stopień OWD) oraz specjalizacji nitroks.

• 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 za
pomocą wózków – pozostałe są na parterze, bez schodów. Do plaży,
restauracji, basenów i recepcji można dostać się samodzielnie, wszędzie są
podjazdy.



Nurkowania:

Abu Dabab

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:
hsa@nauticatravel.pl

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: UNIQA.

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

UWAGA: 
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 3% ceny wyjazdu. 
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP (choroby przewlekłe) – 100% zwyżki.


