Centrum nurkowe „OCTOPUS” Adam Juskowiak
ul. Leszczyńskich 35
64-100 Leszno

tel./fax (065) 529 30 94
octopus@octopus.net.pl
www.octopus.net.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Sea Star Beaurivage 5***** (all inclusive)

Cena 2 258zł./os.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursy i szkolenia:
- nurkowe intro;
- podwodna szkoła dla dzieci i młodzieży;
- kursy nurkowe dla dorosłych;
- kursy specjalistyczne.

 Wyprawy nurkowe w kraju i zagranicą;
 Kolonie nurkowe;
 Wypożyczanie i serwis sprzętu;
 Ubezpieczenia dla płetwonurków;
 Ładowanie butli.
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Pokój
Standardowy- 2-os. (możliwość 1 dostawki), praktycznie urządzony, indywidualnie sterowane
klimatyzacja, łazienka (prysznic wanna, wc, suszarka) , telewizja satelitarna, telefon, sejf, mini-lodówka
(płatna), bezpłatne łóżeczko dla dziecka do lat 2 na zamówienie przed przyjazdem, balkon.
Rodzinny- 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek) pokój dzienny i sypialnia, wyposażenie jak w pokoju
standardowym , widok na morze oraz pokoje rodzinne na zamówienie z dopłatą

Plaża- hotelowa, piaszczysto- żwirkowa, ładne zejście do morza, rafa koralowa, zalecane obuwie
ochronne, bezpośrednio przy hotelu, bezpłatne parasole i leżaki.

Sport i rozrywka- basen dla dorosłych, brodzik dla dzieci, gł. 0,5 m, przy basenie bezpłatne
parasole, leżaki i ręczniki, tenis stołowy, siatkówka plażowa, piłka wodna, klub fitness, plac zabaw dla
dzieci, amfiteatr, wieczorne animacje.
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NURKOWANIE
Wydaje się, że Hurghada została jakby stworzona do nurkowania. Mnogość wysp, raf i ergów daje duży
wybór miejsc nurkowych, co ułatwia planowanie nurkowania zarówno dla początkujących jak i doświadczonych
nurków.
Rafy takie jak Small Giftun, North Abu Ramada czy Umm Gammar, ściany z gorgoniami, silne prądy
idealne na dryft i niezmierzona głębia, dostarczą emocji nawet najbardziej wymagającym. Hurghada rokrocznie
przyciąga coraz więcej miłośników nurkowania. Za popularność tą, rafy Hurghady płacą swoja cenę. Nikt nie
zaprzeczy, ze niektóre rafy odczuwają już efekty przeludnienia. Na szczęście sprawy zaczynają się zmieniać.
HEPCA (Hurghada Enviromental Protection & Conservation Assosiacion) zaczęła tworzyć coraz wiecej punktów
przystosowanych do kontrolowanych zakotwiczeń, pomagające zredukować ryzyko uszkadzania raf przy
cumowaniu. Reszta zależy od ciebie, musisz brać odpowiedzialność za własne czyny. Niezależnie od stopnia
zaawansowania nurkując możesz pomóc po prostu patrząc, gdzie stawiasz nogi i trzymając ręce przy sobie. Z twoją
pomocą Hurghada pozostanie tym samym, zachwycającym miejscem przez następne lata.

MAPA MIEJSC NURKOWYCH
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Cena zawiera:

Cena nie zawiera

-

przelot na trasie Poznań-HurghadaPoznań

-

7 noclegów w pokoju dwuosobowym

-

wyżywienie all inclisive

-

transfer z/na lotnisko

-

ubezpieczenie podstawowe KL+NNW

-

zakupu wizy egipskiej

-

dopłaty do pokoju SGL lub rodzinnego

-

pakietu nurkowego

-

kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego

-

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz
ubezbieczenia nurkowego

Rezerwacja miejsca po wpłacie 800 zł do dnia 1.08.18r.
Płatności należy dokonać w biurze
OCTOPUS
ul. Leszczyńskich 35
64-100 Leszno
lub przelewem na konto

BZWBK: PLN 62 1090 2125 0000 0005 5400 1113
Adam Juskowiak
ul. Prochownia 23/11
64-100 Leszno

Serdecznie zapraszamy na wspólną przygodę!

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Kursy i szkolenia:
- nurkowe intro;
- podwodna szkoła dla dzieci i młodzieży;
- kursy nurkowe dla dorosłych;
- kursy specjalistyczne.

 Wyprawy nurkowe w kraju i zagranicą;
 Kolonie nurkowe;
 Wypożyczanie i serwis sprzętu;
 Ubezpieczenia dla płetwonurków;
 Ładowanie butli.

