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MARSA AL AM - ODPOCZYNEK PO ŚWIĘTACH WIELKIEJ NOCY

W kwietniu zapraszamy na gorący odpoczynek po świętach w Marsa al am. Rejon Marsa al am nie należy na powierzchni do
najciekawszych w Egipcie. Piach i dłużyzna, ale pod wodą to jeden z najciekawszych rejonów do nurkowania w Egipcie. Jest
jednym z niewielu miejsc gdzie można spotkać krowę morską , rafy są jeszcze dziewicze i zapewniamy spotkanie z
żółwiami.
Położenie
Luksusowy hotel, wybudowany w 2011 r., należący do cenionej sieci
hotelowej Hilton, usytuowany w otoczeniu majestatycznych gór w
rozległym, egzotycznym ogrodzie. Lotnisko oddalone jest o ok. 30 km, a
miejscowość Marsa Alam ok. 34 km.
Plaża
Obiekt mieszczący się tuż przy zachwycającej, piaszczystej plaży - Abu
Dabbab (do plaży należy dojść drogą hotelową ok. 10 min. spacerem, ok.
400 m, kursuje także melex hotelowy). Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe na plaży - bezpłatne.
Do dyspozycji gości
Kompleks składa się z budynku głównego, w którym znajdują się lobby, recepcja oraz restauracje, a także z
kilkunastu niskich budynków. Na terenie hotelu - recepcja 24-godz., mini centrum handlowe, bankomat, pralnia,
concierge, usługi medyczne. Hotel posiada restaurację główną Marsa, serwującą dania w postaci bufetu, Souk Cafe
(tradycyjne dania lokalne oraz shisha), Noba Bar & Lounge (kuchnia orientalna), kilka barów: lobby bar Kush, bar
przy basenie (dla dorosłych) Seashells, bary przy basenie Splash, Breezes, Waves oraz bar na plaży Coral. Na terenie
hotelu znajdują się 4 baseny zewnętrzne (słodka woda, 2 podgrzewane w okresie zimowym, w tym jeden tylko dla
dorosłych) oraz brodzik dla dzieci, otoczone tarasami słonecznymi. Leżaki, parasole oraz ręczniki kąpielowe przy
basenach - bezpłatne.

Co w pokoju:
Pomieszczenie • Metraż około 37 m2 • 1 pomieszczenie • Łóżko Jedno łóżko typu king 180 CM X 200 CM / 2 łóżka
o wymiarach 120 CM X 200 CM • Balkon / taras Pokoje na parterze - taras / Pokoje na pierwszym piętrze - balkon •
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat Bezpłatne - na życzenie.Dostawka • Łóżko rozkładaneŁazienka • Wanna i/lub prysznic
• Suszarka do włosów • Kosmetyki kąpielowe Żel do mycia ciała - Szampon - Mydło - Odżywka do włosów - Krem
do ciałaWidok • OkolicaWyposażenie pokoju • Klimatyzacja indywidualna • Sejf • Minibar płatny • Telefon • TVSat.
• Zestaw do parzenia kawy i/lub herbaty

Wyżywienie
All Inclusive: śniadania (06:30-10:30), obiady (13:00-15:00) oraz kolacje (18:30-22:30) w formie bufetu w restauracji
głównej. Dodatkowo dostępne są przekąski (13:00-15:00) w Breezes Pool Bar oraz Coral Beach Bar; (16:00-17:00) w
Axis Bar oraz lody (13:00-17:00) w Breezes Pool Bar i Coral Beach Bar. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
(09:00-24:00) w wyznaczonych barach (wino serwowane tylko w barze Breezes Pool Bar oraz podczas obiadu w
restauracji głównej) . All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, importowanych alkoholi, napoi
butelkowanych. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin
serwowania posiłków).
Program sportowy i animacyjny
Zajęcia w ciągu dnia: siłownia, aerobik, tenis stołowy, rzutki, boccia, piłka wodna, gry i zabawy. Wieczorem orientalne
show. Dla dzieci zabawy i gry w mini klubie, kids disco, a także plac zabaw i brodzik. Za dodatkową opłatą: centrum
nurkowe, bilard, wypożyczalnia rowerów.
Internet
W lobby oraz w barze przy basenie internet Wi-Fi- bezpłatny, w pokojach - płatny.
Kategoria lokalna ***** ***

*****

I co tam będziemy robić , bo w koło piach i nudaaaa....
Pierwszego dnia jak dojedziemy to się rozpakujemy i odpoczniemy po locie , bo samolocie będzie ciasno jak w Fiacie 126p i
głośno jak w Opelu Calibra

Drugiego dnia pojedziemy na nurkowanie i tutaj są dwie opcje
jak nie będzie nikogo na kurs Open Water Diver
jak będzie kończyć kurs Open Water Diver to zostaniemy tam dłużej
jak będą mało zdolni na Open Water Diver to będzie jeszcze dłużej , bo ogarnięcie grupy śmierci trwa ;)

I teraz są dwie opcje
robimy 10 nurkowań z brzegu + 1 nocne
lub
3 i 4 dnia jedziemy na łódkę.

Wyjazd na łódkę jest Turbo Zajefajną Przygodą , bo wszyscy są bardzo podnieceni ,a niektórzy płaczą jak zobaczą delfiny
, inny krwawią jak zobaczą rekiny , szczerze to widok rekinów jest ciekawszy :) (szczególnie jako ktoś krwawi)
W 5 dzień wycieczki i w tej opcji i w tamtej opcji robimy na ABU DABAB, GDZIE NURKUJEMY Z ŻÓŁWIAMI - GWARANTOWANE
W 6 dzień wycieczki będzie można odpocząć ;), pojechać na wycieczkę po pustyni, bo wcześniej nie będzie czasu na
oglądanie piachu :)
CENA
1 - osoba w pokoju dwuosobowym - 3265,5 pln
1 - osoba w pokoju jedno osobowym - jeszcze nikt nie pytał

Nurkowanie:
10 Nurkowań + Nocne - 240 euro
(wejściówka na Abu Dabab - nurkowanie z Żółwiami w cenie)

W cenie :

- bilet lotniczy,
- zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00),
- transfer lotnisko - hotel - lotnisko;
- opiekę polskojęzycznego rezydenta;
- wyżywienie wg opisu - all inclusive,

- obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG
EuropejskieA),
- opłaty lotniskowe i paliwowe.
- bagaż podręczny 5kg , bagaż główny 20 kg
- 10 nurkowań z brzegu + 1 nocne

Cena nie zawiera:
- opłaty za transport sprzętu sportowego (dotyczy linii lotniczych oraz transferów w Egipcie) oraz
- wizy płatnej przez klientów na lotnisku płatnej 25 $
- dopłata do łodzi 55 euro za dzień
Miejsca dodatkowo płatne
Aby Shoona Bay 5 Euro
Abu Dabbab, Abu Dabbor, Kanion, - 10 Euro,
Abu Ghusun - wrak 25 Euro

A tu film jak nudno było jak byliśmy tam ostatnio :)

BARDZO WAŻNE WIZA

Przy wjeździe do Egiptu należy posiadać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy licząc od daty powrotu oraz
wizę, która uprawnia do miesięcznego pobytu w Egipcie. Wizę można otrzymać na lotnisku przy wjeździe do
Egiptu (znaczek wklejany jest do paszportu - koszt 25 USD).

