Szkoła nurkowania - kurs PADI OWD Egipt \ Hurghada
Wymarzone wakacje nurkowe i odkrywanie podwodnego świata, bogactwa fauny i flory głębin
Morza Czerwonego. Hurghada w ciągu zaledwie kilkunastu lat z wioski rybackiej przekształciła się
w popularną miejscowość turystyczną. Oferta skierowana jest zarówno do osób, które chciałyby
rozpocząć swoją przygodę z nurkowaniem, jak i dla licencjonowanych nurków.

Atuty oferty
•
•
•
•

rafy koralowe Morza Czerwonego
nurkowanie w różnych miejscach
noclegi w jednym hotelu w pobliżu centrum nurkowego
aktywny wypoczynek w grupie osób o podobnych zainteresowaniach

•
SZKOŁA NURKOWANIASZKOŁA NURKOWANIA – KURS PADI OWD (OPEN WATER
DIVER):
4-dniowy (ok. 6 godz. dziennie), składa się z lekcji teoretycznych, sesji zajęć praktycznych w
płytkiej wodzie i sesji pełnych nurkowań. W pakiecie: opieka instruktora (j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski lub j. rosyjski), sprzęt nurkowy. Ukończenie kursu uprawnia do samodzielnego
nurkowania na całym świecie, bez asysty instruktora.
HARMONOGRAM1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Hurghady. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie,
nocleg.
2.-5. DZIEŃ.Transfer do centrum nurkowego. Przygotowanie i rozpoczęcie nurkowania. Powrót do
hotelu w godzinach popołudniowych. Czas wolny, nocleg.
6.-7. DZIEŃ.Czas wolny. Nocleg.
8. DZIEŃ.Zależnie od godziny wylotu: śniadanie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot do

Polski.
Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer
do wybranego hotelu.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów w hotelu****; 2-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: all inclusive
podczas pobytu w hotelu • przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • transfer do centrum
nurkowego i na zaplanowane miejsca nurkowania • opieka rezydenta • pakiet: szkoła nurkowania kurs OWD (4 dni) • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania
sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: dla uczestników kursu OWD: certyfikat i materiały
szkoleniowe: ok. 80 EUR.
2. Opłaty fakultataywne dla licencjonowanych nurków: wypożyczenie kompletnego sprzętu:
ok. 25 USD/dzień, lunch: ok. 7 USD.
3. Program 5 dni nurkowania jest dostępny jedynie dla certyfikowanych nurków.
4. Na początku wyjazdu ustalane są trasy nurkowe, zależnie od warunków atmosferycznych,
ilości osób oraz stopnia zaawansowania jaki posiadają nurkowie.
5. Program przeznaczony dla osób powyżej 15 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
6. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

