EGIPT – kwiecień 2010
W 2010 roku Klub Płetwonurków LITORAL zaprasza do wspólnego wyjazdu do Safagi, atrakcyjnej
miejscowości nurkowej w Egipcie. Będzie to nasz drugi wyjazd w ten rejon. Zdjęcia z bardzo udanej
wyprawy, która miała miejsce w październiku 2009 zobaczyć można w dziale GALERIA na www.litoral.pl

Safaga
Dawniej niewielka wioska rybacka znana była jedynie jako port, z którego rzesze wiernych wyruszały na
coroczną pielgrzymkę do Mekki. Obecnie miejscowość ta jest kurortem wypoczynkowym, położona ok. 60
km na południe od Hurghady i tak jak w przypadku tego pierwszego miasta rozciągnięta jest wzdłuż
wybrzeża Morza Czerwonego. Główna ulica, biegnie równolegle do brzegu morza, oddzielając pustynię od
części, w której usytuowane są hotele. Safaga jest znana przede wszystkim ze wspaniałych miejsc do
nurkowania oraz nieustających dni wietrznych ze względu na co ściągają tu rzesze płetwonurków i
amatorzy windsurfingu. Jedne z najpiękniejszych raf koralowych, bliskość pustyni, malowniczy krajobraz
gór, cicha i spokojna okolica, ciepłe morze, piękne baseny, czyste powietrze - to wszystko przyciąga jak
magnes spragnionych wypoczynku turystów.. (opis pochodzi ze strony www.alfastar.pl)
W ramach wyprawy zapewniamy:
- nurkowania na pięknych, niezniszczonych rafach
- niepowtarzalną szansę nurkowań z delfinami i żółwiami
- nurkowanie na wraku Salem Express
- możliwość zwiedzenia Luksoru
- wspaniałą, klubową atmosferę podczas wyprawy
- świetną zabawę – pod wodą i na lądzie
- płytę CDR z podwodnymi zdjęciami z wyprawy – gratis ;-)

Wstępne informacje dotyczące wyjazdu.
Miejsce:
Termin:
Przelot:
Hotel:
Wyżywienie:
Nurkowania:

Safaga, Egipt,
kwiecień 2010 (dokładny termin ustalony zostanie z uczestnikami wyprawy)
Kraków-Hurghada-Kraków (do Safagi przejazd autokarem – ok. 60 km)
prawdopodobnie Paradise (klimatyzowane pokoje, bardzo dobra kuchnia, ładny basen i plaża)
śniadania i obiadokolacje lub ALL INCLUSIVE – w zależności od wybranego wariantu
pakiet 10 nurkowań w dzień (5 dni) - w cenie butla, balast, transport, przewodnik nurkowy, lunch
i napoje na łodzi

Cena:

przelot, hotel, wyżywienie HB - 1760 zł
pakiet nurkowy – 170 euro
ubezpieczenie nurkowe – 45 zł
dla osób nienurkujących proponujemy:
przelot, hotel, wyżywienie ALL INCLUSIVE - 2059 zł
powyższe ceny nie uwzględniają rabatów, które uda się wynegocjować dla grupy – szczegóły
po ustaleniu ilości osób, które wezmą udział w wyprawie

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt na adres e-mail: klub@litoral.pl

