
Centrum nurkowe „OCTOPUS” Adam Juskowiak
ul. Dąbrowskiego15
64-100 Leszno

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesienne nurkowanie z OCTOPUSEM !!

Hotel Blue Reef Resort 4**** (all inclusive)

cena: 2359zł./os.

Termin wyjazdu :  19-26 października 2019

wyloty z Wrocławia i Poznania

___________________________________________________________________________________________________________________________________

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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Opis wyjazdu

 Południe Egiptu, okolice Marsa Alam oraz tereny ciągnące się w stronę Sudanu, słyną z 
dziewiczych miejsc gdzie można spotkać florę i faunę, która dawno zniknęła z okolic popularnych 
egipskich kurortów. 

Miejsca , jakie proponujemy odwiedzić, słyną z występowania żółwi, delfinów, rekinów, diugoni, 
mant, doskonale zachowanych raf koralowych oraz innych przedstawicieli świata podwodnego.

 Baza i miejsca nurkowe usytuowane są 150 metrów od hotelu co pozwala na 
nielimitowaną ilości nurkowań oraz towarzystwo osób nienurkujących.

 Do waszej dyspozycji będzie: 6 łodzi RIB gotowych dostarczyć nurków w jedno z 6 miejsc rafy 
lokalnej, własne skrzynki na sprzęt nurkowy, wieszaki do suszenia sprzętu nurkowego, zbiornik ze 
słodką wodą do płukania.

 Wyjeżdżając z nami , mogą Państwo liczyć na solidne podejście do tematu nurkowania, fachową 
obsługę, , bezpieczeństwo, przyjazną atmosferę oraz możliwość poznania jedynych takich miejsc 
nurkowych południowego Egiptu.

Główne atrakcje

 wyjazd z nielimitowaną ilością nurkowań o dowolnej porze 

 doskonała propozycja na wyjazd osób nurkujących i nienurkujących 

 piękne rafy południowego Egiptu

Rafa północna

-wejście z brzegu, wyjście z brzegu

-wejście z brzegu , wyjście z RIB’u

wejście z RIB’u, wyjście z brzegu

Rafa południowa

-wejście z brzegu, wyjście z brzegu

-wejście z brzegu, wyjście z RIB’u

-wejście z RIB’u, wyjście z brzegu
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Całodniowe wyprawy nurkowe (dodatkowo płatne na miejscu)

 Dolphin House- 2 nurkowania plus lunch na dużej łodzi 

 Albo Ghusoon (nurkowanie na pakistańskim wraku- minimum 8 osób)- 2 nurkowania plus lunch 
Shaab Sharm

 Shaab Marsa Alam –Całodzienna wyprawa z noclegiem do campu Marsa Nakari (informacje w 
bazie)

 Całodzienna wyprawa do campu Wadi Lahami- nurkowanie na dziewiczych rafach południa Fury 
Shoals oraz snorkeling z delfinami na rafie Sataya( informacje w bazie)
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Hotel Blue Reef Resort ****

 

Opis hotelu- Czterogwiazdkowy, zadbany, 150 pokoi, 1 piętro, całodobowa recepcja, restauracja 
główna- dania w formie bufetu, restauracja Fish Market- a la carte, owoce morza, bar The Karnak w 
pobliżu recepcji, bar Sun Rise przy basenie, bar Ocean View na plaży, sklepiki z pamiątkami, za opłatą: 
punkt internetowy (ok. 8 USD/ godz.), lekarz na wezwanie, fryzjer, salon piękności, pralnia, 
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard

 Pięknie urządzony z nutą arabskiej architektury wzbogaconej o współczesne detale. Dogodnie położone 
tuz przy plaży, niska zabudowa wśród zieleni- to wszystko zapewnia spokojny, ale i rodzinny 

wypoczynek.
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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 lay 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, możliwość korzystania z pobliskiego 
pomostu (ok. 5 USD/os. )

Sport i rozrywka- basen dla dorosłych, nieregularny kształt, głębokość ok. 1,6 m, brodzik dla 
dzieci, gł. 0,5 m, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki, tenis stołowy, siatkówka plażowa, 
piłka wodna, klub fitness, dlac zabaw adla dzieci, mini –klub (4-12 lat, lipiec-sierpień), dyskoteka 
Crocodile( listopad-kwiecień, amfiteatr, wieczorne animacje dla dorosłych, za opłatą: sauna , jacuzzi, 
masaże, bilard, możliwość przejażdzki na koniach i wielbłądach

All inclusive- śniadanie (07.30-09.30) obiad (12.30-14.30), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu 
w restauracji głównej, późne śniadanie w barze przy basenie (10.00-11.00), przekąski w barze przy 
basenie (11.00-12.00, 16.00-17.00), napoje bezalkoholowe (cola, lemoniada, tonic, herbata itp.) i lokalne 
alkohole w wyznaczonym barze (10.00-22.00)

Serdecznie zapraszamy na wspólną przygodę!
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Cena imprezy zawiera:

- przelot do i z Marsa Alam

- 7 noclegów w pokoju dwuosobowym w 
Hotelu Blue Reef Resort ****

- wyżywienie all inclisive

- transfery z i na lotnisko

- ubezpieczenie podstawowe KL+NNW

Cena nie zawiera:

- pakietu nurkowego

- ubezpieczenia nurkowego

- zakupu wizy egipskiej

- dopłaty do pokoju SGL lub rodzinnego

- kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego 
+zakup kłódki do skrzynki w bazie (2 
euro)

- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

-   ubezpieczenie obowiązkowe: komora       
dekompresyjna w Marsa Alam (7euro- płatne 
na miejscu)

Rezerwacja miejsca po wpłacie 900 zł do dnia 3.08.19r.

Płatności należy dokonać w biurze

OCTOPUS
ul. Dąbrowskiego 15

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
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