
 

 
                 EGIPT  MAJ – CZERWIEC 

              Hotel Sea Star Beau Rivage 5* 
 
 
Termin:  01.06.2013r.  do  08.06.2013r.  
 
Wylot Warszawa godzina:  12.00  (godzina wylotu może ulec zmianie) 
Wylot Hurghada godzina:  17.15  (godzina wylotu może ulec zmianie) 
 

 
NURKOWANIA 

 10 nurkowań w pakiecie 

 Butle z powietrzem 12l 
 Balast (pasy balastowe własne) 

 Lunch na łodzi (szwedzki stół) 
 Napoje przez cały dzień pobytu na łodzi 
 Transfery hotel - łódź - hotel 

 Podatek NURKOWY 
 Pakiet nurkowy w cenie pobytu dla nurka 

Dodatkowe opłaty: 

 komplet sprzętu nurkowego dla członka klubu - 8 euro za dzień, 35 

euro za 5 dni,  
 komplet sprzętu nurkowego dla pozostałych osób - 10 euro za 

dzień, 45 euro za 5 dni,  

 nurkowanie na rafie Abu Nuhas, wraki: Carnatic, Chrisoula, 
Giannis Danae ( opis rafy oraz wraków ), 

 nurkowanie na wraku Salem Express ( opis wraku ). 

 

 

http://www.lok-octopus.pl/abunuhass.php
http://www.lok-octopus.pl/salemexpress.php


WYJAZD 

 
EGIPT - HURGHADA 
 

HURGHADA: to przede wszystkim 20 km plaży słynącej z delikatnego, 
miałkiego piasku oraz bogactwo przybrzeżnych raf koralowych, 
dostępnych zarówno dla płetwonurków, jak i mniej wprawnych pływaków, 
którzy mogą podziwiać egzotyczną faunę przez przeszklone dna 

wynajmowanych łodzi. Jest to idealne miejsce dla płetwonurków i 
miłośników windsurfingu, a także dla tych, którzy marzą o kąpielach 
morskich i spokojnym plażowaniu. Tu zawsze świeci słońce, a Morze 
Czerwone o charakterystycznym odcieniu jest krystalicznie czyste i ciepłe 

przez cały rok. 
 

Hotel Sea Star Beau Rivage 5* 

 
 
Cena za 1 tydzień: 

 Cena za osobę w pokoju dwuosobowym dla klubowicza, który ma 

opłacone składki członkowskie 2.040 PLN, 
 Cena za osobę w pokoju dwuosobowym razem z pakietem 

nurkowym dla klubowicza, który ma opłacone składki  
członkowskie 2.510 PLN, 

 Cena za osobę w pokoju dwuosobowym dla osoby nie będącej 
członkiem klubu 2.080 PLN, 

 Cena za osobę w pokoju dwuosobowym razem z pakietem 
nurkowym dla osoby nie będącej klubowiczem lub bez opłaconej 
składki członkowskiej 2.720 PLN, 

 Cena za dziecko w pokoju 2+1 1.480 PLN, 

 Cena za dziecko w pokoju 1+1 1.690 PLN, 
 Cena za osobę dodatkowego ubezpieczenia  od kosztów rezygnacji z 

imprezy turystycznej 60 PLN. 

UWAGA !!!  Wpisowe w wysokości 850 zł należy wpłacić do 
dnia 18.03.2013r. oraz pozostałą kwotę do dnia 
18.04.2013r. 



 
Dane do wpłaty : 

 
KP LOK TCN OCTOPUS 
Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW 
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, 

NIP 521-008-68-32 
Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236 
W dopisku "HURGHADA 2013 Octopus" 

 
Ewentualnie proszę wpłacić: 
 
Skarbnik - Tomasz Smykla Tel. 603 047 969, 

Prezes - Piotr Pawlik Tel. 697 692 387. 
 
OPIS HOTELU 
 
Hotel Sea Star Beau Rivage, kategoria lokalna 5* 

 
 
POŁOŻENIE 
 

Hotel położony jest w zatoce Morza Czerwonego, bezpośrednio przy 
piaszczystej, prywatnej plaży, 10 km od lotniska w Hurghadzie. 
Dystans do starego centrum Hurghady to jedynie ok. 2 km. 

 
POKOJE 
 
Przyjemnie urządzone, wyposażone w TV/SAT, telefon, mini bar 

(odpłatnie), sejf (odpłatnie, nie we wszystkich pokojach), 
indywidualnie sterowaną klimatyzację, łazienkę z suszarką do 
włosów, balkon lub taras. Pokoje typu 2 + 2 posiadają tylko 1 
dodatkowe łóżko. 

 



BASENY 

 
2 baseny zewnętrzne (1 podgrzewany w sezonie zimowym), brodzik dla 
dzieci. Leżaki, parasole i materace bezpłatne. Bar przy basenie bezpłatny. 
 

 

SPORT 
 
Bezpłatne: tenis stołowy, siatkówka plażowa, aerobic w wodzie, boccia, 
rzutki, dyskoteka. 

Płatne: siłownia, kort tenisowy, mini golf, bilard, sauna, jacuzzi, masaże, 
salon piękności; kawiarenka internetowa i Internet wi-fi w lobby, centrum 
nurkowe, centrum wind i kitesurfingu, sporty wodne na plaży oferowane 

przez prywatnych przedsiębiorców. 
 
WYŻYWIENIE 
 

All Inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu w restauracji 
głównej. Lekkie przekąski w ciągu dnia, po południu kawa, herbata, 
ciasta, lody dla dzieci. Napoje lokalne, alkoholowe i bezalkoholowe 
serwowane w godz. 10:00 do 24:00 w wyznaczonych barach. Do 

dyspozycji gości odpłatnie: 2 restauracje ala carte włoska i rybna, 
kawiarnia orientalna z shishą, pub.. 
 

 



WYCIECZKI FAKULTATYWNE DO WYKUPIENIA INDYWIDUALNIE 

 
 
Ceny zawierają: 

 PRZELOT: samolot charter 
 ZAKWATEROWANIE: hotel 

 WYŻYWIENIE: zgodnie z podaną opcją 
 TRANSPORT: transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
 NURKOWANIE: pakiet nurkowy 
 OPIEKA: rezydent 

Cena nie zawiera: 

 Wizy egipskiej (płatnej na lotnisku w Egipcie) 15$ 

 Wycieczek fakultatywnych 
 Wydatków własnych 
 Ubezpieczenia nurkowego 

 Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji ( chętnych proszę zgłosić do 
dnia 18.03.2013r) 

 Napiwku na łodzi nurkowej 

 

 

ORGANIZATOR KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN „OCTOPUS” ŻYCZY 

MIŁEJ ZABAWY ORAZ NIEZAPOMNIANYCH NURKOWYCH WRAŻEŃ !!! 
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