magiczny DAHAB – Twój niezawodny sposób na cudowne WAKACJE – słoneczny EGIPT 2021

DAHAB w języku Beduinów znaczy ”złoto”. Każdy, kto choć raz odwiedzi to miejsce będzie wiedział dlaczego…
Dahab to niezwykłe i piękne miasteczko nad brzegiem Morza Czerwonego. Pozostałość beduińskiej wioski. Jedno z ostatnich
miejsc nie skażonych całkowicie „kultem turystów”. Mekka nurków, snoorkelingu i windsurferów ☺. Nurkowanie, odpoczynek,
słoneczne plaże, sport, orientalna muzyka oprawiona wyśmienitą kuchnią bliskiego wschodu. A przede wszystkim – ciepła i
przejrzysta woda, fascynujące życie podwodne, labirynty ogrodów koralowych, tajemnicze groty z bajkowym Canyonem na
czele, oraz kultową Blue Hole….
-

ZAPRASZAMY NA:
kursy nurkowania rekreacyjnego
lekcje snoorkelingu
szkolenia specjalistycznie (kurs nitroksowy, deep-diver, nurkowanie nocne i inne…)
warsztaty doskonalące technikę nurkowania (np.: nauka doskonałej pływalności, style pływania… )
turystykę nurkową i snoorkelingową na każdym poziomie

Zapraszamy również nienurkujące osoby towarzyszące. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Wypoczynek w kameralnej
atmosferze i niepowtarzalnym klimacie maleńkiego Dahab. Rozrywka dla aktywnych i urok knajpek położonych tuż nad
brzegiem morza dla poszukujących wytchnienia. Przejażdżki konne, wycieczki na wielbłądach, wyprawy na quadach czy
motocyklach na pustynię, windsurfing i kitesurfing – te wszystkie atrakcje czekają na nurków i na tych, którzy nie mają
ochoty zaglądać pod powierzchnię morza... Radość, słońce, pustynny wiatr, fascynująca woda – jednym słowem –
DAHAB!!
Terminy: 21 – 28 sierpnia 2021
oraz 7 – 14/21 września 2021
NURKOWANIE
PLANET DIVERS – popularne centrum nurkowe znajduje się przy plaży na Light House na terenie hotelu Oasis.
To tu pobijane są rekordy świata w głębokim nurkowaniu, to tu można przyjrzeć się różnorodności w stylach nurkowania.
PROGRAM NURKOWY
Możesz dowolnie zaplanować swój grafik nurkowań korzystając z propozycji naszych kursów, warsztatów czy po prostu
ciesząc się z niezwykłego czasu, który spędzisz pod wodą… Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z naszej opieki, rady i
pomocy, bo dla nas najważniejszy jest Twój komfort a przede wszystkim Twoje bezpieczeństwo.
KURSY NURKOWANIA NAUI

Przykładowe kursy REC.
Intro (nurkowanie próbne)
OWD (Scuba Diver )
AOWD (Advanced Scuba Diver)
Rescue Diver
Divemaster
Nitrox Diver
Deep Diver

CENA w PLN
200 pln
1550 pln
950 pln
1150 pln
2500 pln
500 pln
1000 pln

więcej na www.xdivers.pl

CENNIK nurkowań:
* PAKIET 10 nurkowań = 210 euro

pakiet 5 dni nurkowych (bez wstępu na BH) 2 nurkowania dziennie

* dla nurków nitroxowych NITROX FREE
.

* nurkowania TECHNICZNE, SNORKELING – na zapytanie ☺

Dla osób nie posiadających
uprawnień nitroksowych
proponujemy dahabowy
KURS Nx ze specjalną zniżką:
380 pln

MIEJSCA NURKOWE – wybór

***** atrakcyjność miejsca
RAS ABU GALLUM *****
Do celu podróżuje się na wielbłądach. Znajduje się tu wioska
beduińska. Urocze nurkowisko z niezniszczonymi koralami.

ELL BELLS *****
Przepiękna ściana z mnóstwem nawisów i jaskiń pełnych barwnych,
miękkich korali. Wejście to wąska szczelina w rafie z możliwością
opuszczenia się urokliwym kominem.
Zazwyczaj stąd dopływa się do Blue Hole z zewnętrznej strony.

BLUE HOLE *****
Kultowa stumetrowa okrągła studnia w platformie koralowej
zaczynająca się parę metrów od brzegu. Przepaść połączona jest
z morzem Archem - olbrzymią bramą na głębokości poniżej 53 m.
Zobaczenie tego miejsca - to marzenie praktycznie każdego nurka…

CANYON *****
Tajemniczy kanion zaczynający na 15m małym sklepieniem pełnym szklanych rybek, dochodzi do 52 m. Dziesięciometrowe
ściany kanionu zbiegają się u góry, zamykając go niemal na całej długości, pozostawiają nurkom tylko kilka okien do
wypłynięcia. Jedno z najpiękniejszych miejsc do nurkowania.
EEL GARDEN ****
Piaszczyste zbocze pokryte setkami węgorzyków wystających z piasku.
Dookoła naprawdę piękna, żywa rafa. Możliwość spotkania barrakudy.
LIGHTHOUSE ***
Dobre miejsce do rozpoczęcia nurkowań, łatwo dostępne z plaży. Można spotkać ciekawskie ryby lub żółwia.
ISLANDS *****
Podmorskie wysepki a wokół nich istny koralowy ogród, z przejściami przypominającymi labirynt.
Niezwykle atrakcyjne miejsce dla miłośników kolorowych rybek i różnorodnych form podwodnej przyrody.
THREE POOLS ***
Rozległa koralowa platforma na 10 metrach, przechodzi dalej w ścianę pełną wachlarzy gorgonii.
THE CAVES****
Dwie duże kawerny pod wybrzeżem, dookoła trochę korali. Skrzydlice. Czasami większe ryby np. Napoleon
UM SID ****
Olbrzymie bloki skał z koralami wyrastające z piaszczystego dna. Węgorze wystające ze stromego zbocza.
GABR EL BINT *****
Jedno z najpiękniejszych miejsc wokół Dahab. Ciekawa ściana wybiegająca do morza, oddzielona koralowym ogrodem od
piaszczystej laguny. Każdy centymetr porośnięty koralami. Dużo ryb, większe strzępiele, żółwie.

Istnieje MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU NURKOWEGO (wg cennika na stronie www.xdivers.pl)

ZAKWATEROWANIE
Będziemy mieszkać w samym sercu Dahabu, w najmodniejszej dzielnicy Light House w 3* hotelu Planet Oasis.
Olbrzymim atutem tego hotelu (oprócz możliwości wyboru pokojów i apartamentów o różnym standardzie) jest fakt,
że posiada on prywatną piaszczystą plażę z leżakami i bezpośrednim dostępem do morza. Hotel jest po remoncie.

POSIŁKI
ŚNIADANIA jemy w hotelu.
OBIADY/ KOLACJE będziemy, jak zazwyczaj w Dahab, jeść w klimatycznych, zaprzyjaźnionych restauracyjkach
(według smaku i upodobania). Posiłek w restauracji zamyka się w granicach kilku Euro.

WYCIECZKI

(pełna oferta wycieczek dostępna będzie na miejscu)

A poza nurkowaniem proponujemy wycieczki po Synaju...
Klasztor św. Katarzyny, góra Mojżesza (2285 m)
W samym sercu Synaju, u podnóży góry Mojżesza, został zbudowany w VII wieku klasztor. Z Dahab to półtorej
godziny. Do klasztoru jedzie się drogą wijącą się pomiędzy barwnymi skalistymi górami. Przyjeżdża tu mnóstwo
ludzi różnych wyznań aby wspiąć się na wierzchołek świętej góry i pomodlić się, lub tylko podziwiać wschód słońca
i piękno natury. Szeroka ścieżka wiodąca na szczyt Synaju zaczyna zaraz za klasztorem, a pod szczytem zmienia
się w kamienne schody, które prowadzą aż na wierzchołek. Droga trwa kilka godzin lub ok. dwóch - jeśli odbędzie
się ona na grzbiecie wielbłąda. W drodze można odpocząć i wypić herbatę czy gorącą czekoladę w małych
beduińskich knajpkach. Pierwszy rozbłysk słońca nad horyzontem gór, rozbrzmiewające modlitwy i pieśni w różnych
językach tworzą magiczny i podniosły nastrój. Słońce wspina się coraz wyżej a formacje skalne zmieniają swe
kształty i odcienie czerwieni. Robi się coraz cieplej… Droga powrotna prowadzi kamiennymi schodami, które przez
całe życie budował pewien mnich (3 700 schodów). Niżej, w niewielkiej dolinie rosną trzy olbrzymie cyprysy
(podobno już 3000 lat). Tu, w małej chatce, mieszkał Mojżesz…
Kolorowy Canyon – pustynne safari jeepami
Całodzienna wycieczka jeepem do pustynnych gór Synaju. Przejście białym i kolorowym kanionem oraz
odpoczynek przy beduińskiej herbatce w malowniczej oazie Ein Chodra.

Nasza ulubiona, tradycyjna już: KOLACJA BEDUIŃSKA na pustyni to obowiązkowy (choć nie przymusowy) punkt programu.
W nocy, pod cudownie rozgwieżdżonym niebem, w wąwozie pomiędzy nagrzanymi skałami, przy ognisku, w ciszy….
Poczujesz się jak w kultowym filmie “W pustyni i w puszczy”. Tylko słonia może zabraknąć… bo Przygoda jest zawsze ☺

FORMALNOŚCI

POTWIERDZENIEM udziału w wyprawie jest zgłoszenie e-mail
oraz wpłata części kosztów w kwocie 1800 pln na konto
Xdivers, Credit Agricole: 33 1940 1076 3142 1520 0000 0000
z dopiskiem: „Zwrot kosztów Dahab, lato 2021”
Pozostałą kwotę (wybraną I zgłoszoną opcję standardu pokoju) należy uregulować
w gotówce (w EURO) na miejscu w Dahabie niezwłocznie po przyjeździe. Dziękuję.
dopłata na miejscu.

UWAGA! W związku ze zmianiającymi się kosztami biletów do Egiptu cena wyjazdu podzielona jest na dwie części.
Koszt przelotu to ok. 1700 PLN. Cena będzie potwierdzana z Każdym z Uczestników, w dniu zakupu biletu. Ceny pozostałej
części wyjazdu jest płatna w EURO na miejscu w Dahabie.
CENA (wyjazd tygodniowy) obejmuje:
lll
- transfer z lotniska w SSH do hotelu w Dahab
- zakwaterowanie w hotelu 3* w wybranym standardzie pokoju (ze śniadaniami)
- obowiązkowe ubezpieczenie turystyczno-nurkowe (Hestia)
- opiekę logistyczno-nurkową
Standard: Jedynka 300 euro/os. Dwójka 250 euro/os. Trójka 235 euro/os.
Superior: Jedynka 350 euro/os. Dwójka 280 euro/os. Trójka 260 euro/os.
Deluxe: Jedynka 390 euro/os. Dwójka 292 euro/os. Trójka 271 euro/os.
Apartament Rodzinny: Jedynka 550 euro/os. Dwójka 320 euro/os. Trójka 285 euro/os. Czwórka 270 euro/os.
Apartament z Widokiem na Morze: Jedynka 590 euro/os. Dwójka 350 euro/os. Trójka 310 euro/os. Czwórka 290 euro/os.
Zakwaterowanie dzieci do lat 12-tu w pokoju rodziców – ZNIŻKA (na zapytanie)
Dodatkowo należy wykupić PAKIET NURKOWY (10 nurkowań dziennych z brzegu/ 5 dni). Koszt 210 Euro (płatne w gotówce na miejscu).

Warunkiem odbycia się wyprawy jest minimalna liczba nurkujących uczestników - 9 osób. Kalkulowana cena może ulec zmianie w przypadku
zmiany opłat niezależnych od nas lub/ oraz podwyżki kursu walut. Uwaga! Wpłacona zaliczka na zakup biletu lotniczego jest bezzwrotna.
Uwaga! W przypadku, kiedy pojedyńcza Osoba zostanie zakwaterowana w “jedynce” z powodu braku “pary” do pokoju dwuosobowego
na który przedstawiona jest powyższa kalkulacja – koszt dopłaty do pokoju jednoosobowego pozostaje po stronie Klienta.

KONTAKT

W razie pytań proszę kontaktować się mailowo lub smsowo. Wszelkie wątpliwości chętnie wyjaśnimy!
Do ZOBACZENIA w DAHAB ☺
Margita Ślizowska „Syrenka”
& Xdivers Team
+48 501 013 413 margita@xdivers.pl

fot. W.Zdrojewski, M. Ślizowska, J.Węgielek

