
PODRÓŻ NURKOWA

DAHAB 

6.3 - 13.3.2023



Passion Divers / Polska Szkoła Nurkowa w Wiedniu, z instruktorką Sabi, zaprasza serdecznie na przygodę do „Raju

na Ziemi”. Dahab to niewielka, malownicza miejscowość położona u stóp gór Synaj. Rok rocznie przybywają tu

nurkowie z całego świata, żeby nurkować na najpiękniejszych rafach koralowych tej planety. Bogactwo flory i fauny,

żółwie morskie, płaszczki i czasami delfiny, to stali bywalcy tamtejszych przybrzeży. Ciepła woda, świetna

widoczność i brak mocnych prądów czynią Dahab idelnym miejscem do szkoleń nurkowych. Z Passion Divers

podczas wyjazdu można wykonywać nurkowania rekreacyjne i techniczne, na tak znanych miejscach jak Blue Hole,

czy kanion.

Osoby nienurkujące będą mogły wziąść udział w licznych wycieczkach na pustynie, safari na quadach i wielbłądach,

czy wędrówkach górskich z beduinami. Wieczorem czas spędzać będziemy w urikliwych restauracjach tuż nad

brzegiem morza, racząc się specjałami lokalnej kuchni.Ten termin w marcu jest idealny. Temperatura osiąga już

ponad 20 stopni i jest znacznie mniej ludzi niż w sezonie.

Podczas wyjazdu, będą prowadzone następujące szkolenia

SDI Open Water Diver / kurs początkowy, uprawnienia do nurkowania do 18 m w wodach otwartych

SDI Deep Diver / kurs zaawansowany, dający uprawnienia do 40 m

TDI Intro to Tech / kurs początkowy dla nurków zainteresowanych nurkowaniem technicznym

TDI Advanced Nitrox/Deco Procedures / kurs techniczny uprawniający do nurkowań z nieograniczoną dekompresją

na mieszankach do 100 % tlenu, limit głębokości do 45m.

 



Lot / Każdy uczestnik podróży samodzielnie kupuje bilet lotniczy przez stronę przewoznika
www.wizzair.com. Leciemy 6.3 do Sharm El Sheik. Stamtąd będzie na nas czekał wcześniej umówiony

transport, który przewiezie nas do Dahab
 

Zakwaterowanie / Zakwaterowanu będziemy w pięknym kurorcie Planet Oasis Resort 4 gwiazdkowym.
Znajduje się tam basen, piękny teren z palmami, leżaki i inne udogodnienia. W codziennie sprzątanych

pokojach klimatyzacja, sejf, wygodne łóżka i większości taras. 
 

Wyżywienie / Rano w hotelu w ramach doby hotelowej będzie na nas czekało śniadanie / szwedzki stół.
Obiady i kolacje będziemy jeść na mieście w jednej z licznych, sprawdzonych przez nas restauracji.
Średni koszt kolacji z ogromnym drugim daniem i napojami to 10/15 Euro. Można też zjeść dania na

wynos po około 2 Euro/kebab lub falafel



Lot  
 

Należy zabukować przez stronę www.wizzair.com. Chętnie pomogę. Wczoraj bilety z małym bagażem koszytowały 260 Euro w dwie strony.
Proponuję opcję Priority, jest niewiele droższa i obejmuje mały plecak i walizkę 10 kg. To na tydzień wystarczy. Zakup biletu jest
potwierdzeniem rezerwacji miejsca na wycieczce

 
Hotel

 
200 Euro / pokój Standard  ( osoba w pokoju dwuosobowym), dopłąta do jednoosobowego 40 Euro 
250 Euro / pokój Superior (osoba w pokoju dwuosobowym), dopta do pokoju jednoosobowego 80 Euro 
320 Euro - pokój Delux (osoba w pokoju dwuosobowym), dopłata do pokoju jednoosobowego 90 Euro

 
Transfer z Sharm El Sheik i wszelkie inne opłaty wkalkulowane w cene pokoi

Dzieci do lat 10, gratis w przypadku 2 osób dorosłych w pokoju
 

Kursy
 

Kurs SDI OWSD/ 320 Euro ( 3 nurkowania basenowe w Wiedniu, 5 nurkowan w wodach otwartych w Dahab, wykłady teoretyczne, materiały
do nauki, płen sprzęt)
Plus 100 Euro, koszty nurkowań w Planet Divers

 
Kurs SDI Deep Diver / 220 Euro (4 nurkowania w Dahab, wykłady teoretyczne, materiały do nauki)
Plus koszty nurkowań w Planet Divers (około 100 Euro lub pakiet 10 nurkowań)

 
Kurs TDI Intro to Tech / 300 Euro (5 nurkowań w Dahab, wykłady teoretyczne, materiały do nauki)
Plus koszty nurkowań w Planet Divers (okolo 120 Euro, lub pakiet 10 nurkowań)

 
Kurs TDI Advanced Nitrox, Deco Procedures / 450 Euro (8 nurkowań w Dahab, wykłady teoretyczne, materiały do nauki)
Plus koszty nurkowan technicznych w bazie Planet Divers

 
Koszt nurkowań rekreacyjnych - pakiet 10 nurkowań/220 Euro płatne w bazie Planet Divers (butla 12 l., balast w cenie, przewodnik arabski

plus dojazd na miejsce nurkowe), opcjonalnie: opieka instruktorska Sabi ze wskazówkami technicznymi -  10 Euro za nurkowanie
 
 








