BIURO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK
W RZESZOWIE ORAZ
KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN “OCTOPUS” zaprasza :

EGIPT SAFAGA 2015
Hotel : Amwaj Blue Beach Abu Soma Resort & Spa 5*
Termin : 01.10.-08.10.2015r.
Wylot z Katowic do Hurghady dnia 01.10.2015, godz. 01:50 – 06:00
Wylot z Hurghady do Katowic dnia 08.10.2015, godz. 17:20 – 21:45
(godzina wylotu może ulec zmianie, potwierdzenie 48h przed wylotem)
Zakwaterowanie : Hotel Amwaj Blue Beach Abu Soma Resort & Spa 5*

Położenie:
Abu Soma, 10 km do Safagi, 45 km od lotniska.

Plaża:
przy hotelu, prywatna, piaszczysta 450 m długości. Parasole, materace i ręczniki
bezpłatne.

W hotelu:
3 restauracje, 5 barów, winda, 2 baseny odkryte (700, 300 m2 - podgrzewany).

Pokoje:
w budynku głównym i 4 bungalowach: pokoje standardowe, pokoje deluxe, pokoje
rodzinne (1 pokój), pokój rodzinny 2 (2 pokoje); klimatyzacja centralna, sejf
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(bezpłatny), minibar (płatny), TV, suszarka, telefon, wanna lub prysznic, balkon lub
taras.

Rozrywki i usługi:
Bezpłatne: sejf w recepcji, animacje, tenis stołowy, siatkówka plażowa, wstęp do
dyskoteki, rzutki, siłownia.
Płatne: room service, łącze internetowe w lobby, kawiarenka internetowa, pralnia,
centrum SPA, masaż, sauna, sporty wodne, bilard, drinki w dyskotece.
Dla dzieci: brodzik, animacje, mini klub, krzesełka w restauracji, plac zabaw,
łóżeczka (na życzenie).

Wyżywienie :
All Inclusive (24 h)
Posiłki: śniadanie, późne śniadanie, obiad, przekąski, podwieczorek, kolacja.
Napoje zawarte: lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
System nie zawiera: napoi importowanych, soków ze świeżych owoców.
Restauracje a'la carte: włoska, grill - bezpłatne. Wymagana rezerwacja.
Cena :








Cena za osobę w pokoju dwuosobowym dla klubowicza, który ma
opłaconą składkę członkowską wynosi 2.160 zł.,
Cena za osobę w pokoju dwuosobowym dla osoby nie będącej
klubowiczem lub bez opłaconej składki członkowskiej wynosi 2.200 zł.,
Cena za dziecko w wieku 2-11 lat w pokoju z dwiema pełnopłatnymi
osobami wynosi 920 zł. (jeżeli dziecko w dniu przylotu do PL nie skończy
12 lat)
Cena za dziecko w wieku 12-14 lat w pokoju z dwiema pełnopłatnymi
osobami wynosi 1.380 zł. (jeżeli dziecko w dniu przylotu do PL nie
skończy 15 lat)
Cena za osobę opłaty dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej (w przypadku zdarzeń losowych) wynosi 61 zł.
(osoby zainteresowane proszę zgłosić organizatorowi do 25.03.2015r.)
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Cena zawiera :
 bilet lotniczy, opłaty lotniskowe
 zakwaterowanie
 wyżywienie : zgodnie z podaną opcją
 transfer lotnisko – hotel – lotnisko
 opiekę rezydenta
 ubezpieczenie podstawowe KL, NNW, bagaż
Cena nie zawiera :
 wizy egipskiej (płatnej na lotnisku w Egipcie) 25$
 wycieczek fakultatywnych
 wydatków własnych
 ubezpieczenia dodatkowego
 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w przypadku
zdarzeń losowych) wynosi 61 zł.
UWAGA !!!
Zaliczka w wysokości 660 zł. od osoby należy wpłacić do dnia 25.03.2015r.
oraz pozostałą kwotę do dnia 15.08.2015r.
Wpłata zaliczki jest gwarancją miejsca w/w terminie i gwarancją
niezmienności ceny.
Dane do wpłaty :
KP LOK TCN OCTOPUS, Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, NIP 521-008-68-32
Bank Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236
W dopisku "SKŁADKA SZKOLENIE SAFAGA Octopus"
Ewentualnie proszę wpłacić :
Skarbnik - Tomasz Smykla tel. +48 603 047 969,
Prezes - Piotr Pawlik tel. +48 697 692 387.
Do rezerwacji będziemy potrzebować od Was także następujące dane :
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres
- numer paszportu
- dane kontaktowe (email, telefon)
- stopień nurkowy
UWAGA !!! Osoby zainteresowane pakietem nurkowym proszę o kontakt :
prezes Piotr Pawlik +48 697 692 387.
Każdy nurkujący uczestnik wyjazdu musi mieć ubezpieczenie nurkowe.
Można je wykupić za pośrednictwem Klubu lub na własną rękę.
Ilość miejsc ograniczona.
ORGANIZATOR KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN „OCTOPUS” ŻYCZY
MIŁEJ ZABAWY ORAZ NIEZAPOMNIANYCH NURKOWYCH WRAŻEŃ !!!
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