ŁEGIPT

ŁSHARM EL SHEIKH
WYCIECZKI FAKULTATYWNE OFERTA

2017

DlaŁPa stwaŁwygodyŁiŁkomfortuŁwypoczynkuŁzapraszamyŁdoŁ
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje w naszym
Centrum Rezerwacji :
+48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail:
poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)
ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH
Firma E-SHARM.PLŁzarejestrowanaŁjestŁzarównoŁwŁPolsceŁjakŁiŁwŁEgipcieŁzeŁ100%Łudzia emŁpolskim.ŁPosiadamyŁkilkuletnieŁ
do wiadczenieŁwŁbran yŁturystycznejŁnaŁrynkuŁegipskim.ŁWspó pracujemyŁzŁnajlepszymiŁoperatoramiŁwycieczekŁiŁatrakcjiŁ
fakultatywnych,ŁaŁnaŁwycieczkachŁzapewniamyŁprofesjonalnychŁpolskojęzycznychŁprzewodników.Ł
JAKŁREŻERWOWAĆ?
AKTUALNE CENY I SŻCŻEGÓ YŁWYCIECŻEKŁŻNAJDĄŁPA STWOŁNAŁSTRONIEŁwww.e-sharm.pl
 RezerwacjiŁwycieczekŁmo naŁdokonaćŁwŁPolsceŁprzedŁwyjazdemŁnaŁwakacjeŁpoprzezŁstronęŁinternetowąŁlubŁwŁnaszymŁ
Centrum Rezerwacji pod nr + 48 503 97 48 43.
 PoŁprzylocieŁdoŁEgiptuŁwystarczyŁwys aćŁSMSŁpodŁnrŁ+Ł48Ł503ŁŚ7Ł48Ł43 lub +Ł20Ł100Ł47ŁŚ87Ł41Ł(smsŁok.Ł1,5ŁPLN)ŁpodającŁ
liczbęŁosób,ŁwybranąŁwycieczkę,ŁhotelŁiŁnumerŁpokoju.ŁSmsemŁotrzymacieŁPanstwoŁpotwierdzenieŁrezerwacji.ŁP atno ćŁnaŁ
wycieczce.
 REZERWACJA POPRZEZ E-MAIL: poczta@e-sharm.pl
 OFERUJEMYŁPA STWUŁMO LIWO ĆŁP ATNO CIŁPRŻELEWEMŁWŁPOLSKICHŁŻ OTYCHŁWŁPROMOCYJNYCHŁ
CENACH,ŁKTÓREŁPOŻWOLĄŁPA STWUŁŻAOSŻCŻĘDŻIĆŁBEŻŁWYMIANYŁWALUT.ŁWystawiamyŁrachunki.
 P atno ćŁnaŁwycieczkachŁUSD,ŁEUR,ŁGBPŁlubŁEGPŁ
 UWAGA ! Nie przyjmujemy rezerwacji w lokalnych egipskich biurach na terenie Sharm el Sheikh!

SPECJALNE RABATY
PRŻYŁŻAMÓWIENIACHŁODŁ3ŁWYCIECŻEKŁNAŁOSOBĘŁ
oraz DLA GRUP OD 5 OSÓB !
NA NASZYCH WYCIECZKACH:
>ŁTransportŁzŁiŁdoŁhoteluŁwliczonyŁjestŁwŁcenę;ŁzbiórkaŁnaŁwszystkieŁwycieczkiŁprzedŁbramąŁhotelu
> Na wszystkich wycieczkach mają Pa stwo ubezpieczenie;
> Żni ka dla dzieci do lat 12 (nie dotyczy wycieczek samolotowych oraz poza terytorium Egiptu);
> Na wycieczki ca odniowe lub d u sze recepcja hotelowa wydaje bezp atne LUNCH BOXY (suchy prowiant) - wystarczy
zamówić w hotelu na dzie przed wyjazdem;
> Cena wycieczki nie zawiera napiwków i napojów w restauracjach;
> W przypadku rezygnacji do 24h przed wyjazdem gwarantujemy zwrot wp aty (oprócz wycieczek lotniczych i
zagranicznych).
WIZA EGIPSKA: za 25 USD wydawana jest na lotnisku w Sharm el Sheikh, jest wymagana na wycieczkach do: KAIRU i
LUKSORU, z innych wyjazdów korzystać mo na na podstawie bezp atnej wizy SINAI ONLY wydawanej na lotnisku. W
przypadku wyjazdu do Izraela wiza egipska jest bezp atnie przed u ana i nie traci wa no ci. W przypadku wyjazdu do Petry –
po powrocie wydawana jest darmowa wiza SINAI ONLY.

Do zobaczenia na wakacjach w Sharm el Sheikh!

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
KAIR I PIRAMIDY

PROGRAM: WYCIECZKA AUTOKAROWA NIEDOSTĘPNA DO CZASU ŻAKO CŻENIA REMONTU
DROGI!!! wyjazd autokarem z hotelu po pół o y- dojazd do Kairu- zwiedzanie Narodowego Muzeum
Egipskiego- dla hęt y h rejs po Nilu płat y na łodzi 8$)- lunch (w pływają ej restauracji na Nilu)- Giza: punkt
widokowy, piramidy, Sfinks ożliwość wejś ia do piramidy, płat e na miejscu 10$)- czas na zakupy- powrót
do Sharm el Sheikh około pół o y
CENY: do ośli: 50$; dzieci: 25$ (wp ata w PLN wg rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów

KAIR SAMOLOTEM

PROGRAM: wyjazd na lotnisko w Sharm el Sheikh około godz. 6 rano- przylot do Kairu- zwiedzanie
Narodowego Muzeum Egipskiego- dla hęt y h rejs po Nilu płat y na łodzi 8$)- lunch (w pływają ej
restauracji na Nilu)- Giza: punkt widokowy, piramidy, Sfinks ożliwość wejś ia do piramidy, płat e na miejscu
10$)- czas na zakupy- wylot z Kairu około godz. 19- transport do hotelu
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli i dzieci: 220$ (wp ata w PLN wg rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów

JEROZOLIMA i BETLEJEM

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 20- przejazd autokarem do p zejś ia granicznego Taba- Elat- przejazd
nad Morze Martwe- przystanek na ś iada ie- przejazd do Jerozolimy- Góra Oliwna- Droga K zyżowazwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego, Golgoty i wejś ie do Grobu Pańskiego- Ś ia a Pła zu- przejazd do
Betlejem- lunch- wizyta w Bazylice Narodzenia Chrystusa- czas na zakupy- przejazd nad Morze Martwe- czas
na kąpiel w morzu i zakupy- przejazd do p zejś ia granicznego- powrót do Sharm el Sheikh około godz. 23
TERMINY: sobota
CENY: do ośli i dzieci: 77$
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów,
strojów kąpielowy h i ę z ików. W koś ioła h o owiązują przykryte ramiona i kolana. Do ceny ależy doli zyć
koszt opłaty granicznej (13$) oraz koszt lunchu (10$) (wp ata w PLN wg rednich kursów NBP)

PETRA-JORDANIA

PROGRAM: wyjazd autokarem z hotelu około godz. 3- przejazd do portu w Tabie- rejs statkiem do Akaby
(Jordania)- przejazd autokarem do Wadi Musa- wejś ie na teren Petry- opcjonalna, wliczona w e ę
p zejażdżka konna- p zejś ie przez kanion Siq- zwiedzanie Skarbca Faraona- Grobowce Królewskie- AmfiteatrUlica Rzymska- czas wolny na zwiedzanie i zakupy- zbiórka na lunch w wyznaczonej restauracji- Powrót do
Akaby- rejs do Egiptu- powrót autokarem do Sharm el Sheikh około pół o y
TERMINY: po iedziałek, piątek
CENY: do ośli i dzieci: 250$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NPB)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów i
wygodnego obuwia. Wy ie zkę ależy eze wować z dwudniowym wyprzedzeniem

JEROZOLIMA I PETRA (IZRAEL I JORDANIA)

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 20- przejazd autokarem do p zejś ia granicznego Taba- Elat- przejazd
nad Morze Martwe- przystanek na ś iada ie- przejazd do Jerozolimy- Góra Oliwna- Droga K zyżowazwiedzanie Bazyliki Grobu Pańskiego, Golgoty i wejś ie do Grobu Pańskiego- Ś ia a Pła zu- przejazd do
Betlejem- lunch- wizyta w Bazylice Narodzenia Chrystusa- czas na zakupy- przejazd nad Morze Martwe- czas
na kąpiel w morzu i zakupy- przejazd do p zejś ia granicznego- przyjazd do hotelu przy granicy około godz. 23nocleg- wyjazd autokarem z hotelu około godz. 5- przejazd do portu w Tabie- rejs statkiem do Akaby
(Jordania)- przejazd autokarem do Wadi Musa- wejś ie na teren Petry- opcjonalna, wliczona w e ę
p zejażdżka konna- p zejś ie przez kanion Siq- zwiedzanie Skarbca Faraona- Grobowce Królewskie- AmfiteatrUlica Rzymska- czas wolny na zwiedzanie i zakupy- zbiórka na lunch w wyznaczonej restauracji- Powrót do
Akaby- rejs do Egiptu- powrót autokarem do Sharm el Sheikh około pół o y
TERMINY: wyjazd: sobota wieczorem- powrót: po iedziałek wieczorem
CENY: 340$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów i
wygodnego obuwia, strojów kąpielowy h i ę z ików. W koś ioła h o owiązują przykryte ramiona i kolana.
Do ceny ależy doli zyć koszt opłaty granicznej (14$) oraz koszt lunchu w Betlejem (10$). Cena nie zawiera
kosztów noclegu- zależ ie od standardu 20- 40$ za oso ę.
Wycieczka dostęp a tylko na zamówienie minimum 5 osób.

DlaŁPa stwaŁwygodyŁiŁkomfortuŁwypoczynkuŁzapraszamyŁdoŁ
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje na stronie
www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
LUKSOR i KARNAK

PROGRAM: wyjazd z hotelu na lotnisko w Sharm el Sheikh około godz. 5- przelot do Luksoru- przejazd
autokarem do Świąty i Karnak- zwiedzanie Sali Kolumnowej- Kolosy Memnona- Dolina Królów- Świąty ia
Hatszepsut- w przerwie czas na lunch i zakupy- dla hęt y h rejs po Nilu płat y na łodzi 8$)- powrót na
lotnisko- wylot z Luxoru około godz. 19- transport z lotniska w Sharm el Sheikh do hotelu.
TERMINY: ś oda, sobota
CENY: do ośli i dzieci 215$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów

GÓRA MOJ ESŻA I KLASZTOR W. KATARZYNY

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 21- przejazd autobusem około 2,5h- wejś ie na Gó ę Mojżesza (6
kilometrów)- ogląda ie wschodu słoń a- zejś ie do Klasztoru Św. Katarzyny- Bazylika Przemienienia- Go eją y
Krzew- Studnia Mojżesza- przejazd do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około godz. 14
TERMINY: piątek, niedziela
CENY: do ośli 35$; dzieci: 18$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów. Wjazd
na Gó ę Mojżesza płat y dodatkowo 12$. W Klasztorze o owiązują przykryte ramiona i kolana

KLASZTOR W. KATARZYNY I DAHAB

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7- przejazd autobusem około 2,5h- zwiedzanie Klasztoru Św.
Katarzyny- Bazylika Przemienienia- Go eją y Krzew- Studnia Mojżesza- czas wolny na zakupy i p zejażdżkę
wiel łąde - lunch- przejazd do Dahab- czas wolny- przejazd do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około
godz. 15
TERMINY: po iedziałek, sobota
CENY: do ośli 35$; dzieci: 18$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów. W
Klasztorze o owiązują przykryte ramiona i kolana

SAFARI ABU GALUM

PROGRAM: wyjazd jeepami z hotelu około godz. 7- przejazd do Doliny Wadi Mangar na pustyni- wizyta w
wiosce eduińskiej- przejazd do oazy na zatoką Akaba- p zejażdżka wiel łąda i (30 minut)- plaża Blue Holeczas na snorkeling- lunch na plaży w eduińskiej restauracji- przejazd do Dahab- czas na zakupy- przejazd do
Sharm el Sheikih- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: piątek, niedziela
CENY: do ośli 40$; dzieci: 20$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NPB)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów,
ę z ików oraz masek i płetw sp zęt do snorkelingu jest też dostęp y odpłat ie na miejscu)

KOLOROWY KANION

PROGRAM: wyjazd jeepami z hotelu około godz. 7- przejazd do Kolorowego Kanionu około 2,5h- spacer w
Kolorowym Kanionie około 2,5h)- wizyta w osadzie eduińskiej- przejazd jeepami na lunch nad )atoką Akabawizyta w Dahab- czas na zakupy- przejazd jeepami do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: po iedziałek, czwartek, sobota
CENY: do ośli: 40$; dzieci: 20$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów i
wygodnego obuwia. Od maja do paździe ika w Kolorowym Kanionie pa ują wysokie temperatury- wycieczka
organizowana na zamówienie

SUPER SAFARI

PROGRAM: wyjazd jeepami z hotelu około godz. 7- przejazd do Klasztoru Św. Katarzyny około 2,5h- zwiedzanie
Klasztoru Św. Katarzyny- Bazylika Przemienienia- Go eją y Krzew- Studnia Mojżesza- czas wolny na zakupy i
p zejażdżkę wiel łąde - przejazd do Kolorowego Kanionu - spacer w Kolorowym Kanionie około 2,5h)- wizyta
w osadzie eduińskiej- przejazd jeepami na lunch nad )atoką Akaba- wizyta w Dahab- czas na zakupy- przejazd
jeepami do Sharm el Sheikh- powrót do hotelu około godz. 17
TERMINY: czwartek, sobota
CENY: do ośli 45$; dzieci 23$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów i
wygodnego obuwia. W Klasztorze o owiązują przykryte ramiona i kolana. Od maja do paździe ika w
Kolorowym Kanionie pa ują wysokie temperatury- wycieczka organizowana na zamówienie

DlaŁPa stwaŁwygodyŁiŁkomfortuŁwypoczynkuŁzapraszamyŁdoŁ
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje na stronie
www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
RAS MOHAMMED- REJS

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypły ię ie z portu- trzy przystanki na
morzu- czas na snorkeling na rafach koralowych- lunch- powrót do hotelu około godz. 16
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 35$; dzieci: 18$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie ę z ików oraz
masek i płetw sp zęt do snorkelingu jest też dostęp y odpłat ie u pracowników centrum nurkowego).
Opcjonalnie ożliwość zamówienia rejsu prywatnym jachtem

RAS MOHAMMED- WYCIECZKA AUTOBUSOWA

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 8- przejazd do bramy Parku Narodowego Ras Mohammed- zwiedzanie
lasów namorzynowych- Magiczne Jezioro- punkt widokowy „O se wato iu Reki ów”- dwa przystanki na
snorkeling z dzikiej plaży- powrót do hotelu około godz. 13
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli 25$; dzieci 18$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: na wycieczce opieka POLSKIEGO PRZEWODNIKA, uczestnicy proszeni są o zabranie paszportów,
ę z ików oraz masek i płetw sp zęt do snorkelingu jest też dostęp y odpłat ie u przewodnika)

REJS W REJON WYSPY TIRAN
PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypły ię ie z po tu- trzy przystanki na
morzu- czas na snorkeling na rafach koralowych- lunch- pow ót do hotelu około godz. 16.
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 30$; dzieci: 15$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: a wy ie z e opieka POLSKIEGO PR)EWODNIKA, u zest i y p osze i są o za a ie ę z ików o az
asek i płetw sp zęt do s o keli gu jest też dostęp y odpłat ie u p a ow ików e t u
u kowego .
Op jo al ie ożliwość za ówie ia ejsu p ywat y ja hte

NURKOWANIE DLA AMATORÓW
PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. 7:30- przejazd do portu- wypły ię ie z po tu- trzy przystanki na
morzu- czas na snokeling na rafach koralowych- przygotowanie do nurkowania- zejś ie pod wodę pod opieką
polskiego instruktora- lunch- pow ót do hotelu około godz. 16
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli i dzie i od lat 10: wersja wycieczki z 1 nurkowaniem: 45$; wersja wycieczki z 2 nurkowaniami:
65$, dopłata za ilet do Pa ku Ras Moha
ed 5$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: a wy ie z e opieka POLSKIEGO PR)EWODNIKA, u zest i y p osze i są o za a ie ę z ików o az
asek i płetw sp zęt do s o keli gu jest też dostęp y odpłat ie u p a ow ików e t u
u kowego . Sp zęt
do nurkowania w cenie wycieczki

KURS NURKOWANIA – OPEN WATER PADI

PROGRAM: Kurs czterodniowy, codziennie od 7:30 do 16. Dzień 1: szkolenie teoretyczne- Dzień 2: ćwi ze ia i
nurkowanie w basenie- Dzień 3: nurkowanie z brzegu- Dzień 4: rejs z nurkowaniem na morzu- egzamin
teoretyczny i praktyczny- wyda ie iędzy a odowego e tyfikatu Ope Wate PADI.
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 260$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP), kursy dla dzieci na indywidualne
zamówienie
UWAGI: Do e y ku su ależy doli zyć opłatę za e tyfikat PADI 30 EUR ,koszt pod ę z ika OWD PADI 50$)

NURKOWANIE DLA PROFESJONALISTÓW

Ceny od 45$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP) za dzień u kowy, dwa u kowa ia a ejsa h
na Ras Mohammed lub Tiran, zamówienia na email: rezerwacja@taniewycieczkisharm.pl

SAFARI NA QUADACH
PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 4 do 17. Transport z hotelu do centrum quadów- wyjazd na
pusty ię- wizyta w wios e eduińskiej- p zejazd iędzy gó a i Sy aju- powrót do bazy quadów- transport do
hotelu. Czas trwania wycieczki 2,5h
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli i dzie i: uad jed ooso owy: 25$; quad dwuosobowy: 30$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁ
kursów NBP)
UWAGI: u zest i y p osze i są o za a ie wygod ego o uwia, osło y o zu okula y , o az a afatek do
a y ia ów ież w e t u
uadów . P ywat a wy ie zka uada i z i dywidual y opieku e dla dowol ej
liczby osób: koszt 35$ za quada- QUADYŁIŁWIELB ĄDYŁRAŻEMśŁ35$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁ
kursów NBP),

DlaŁPa stwaŁwygodyŁiŁkomfortuŁwypoczynkuŁzapraszamyŁdoŁ
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje na stronie
www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

SHARM EL SHEIKH OFERTA 2017
SAFARIŁNAŁWIELB ĄDACH

PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 4- . T a spo t z hotelu a pusty ię- wyjazd a pusty ięwizyta w wios e eduińskiej- p zejażdżka iędzy gó a i Sy aju- powrót do bazy transportowej- przejazd do
hotelu. Czas trwania wycieczki: 2h
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 20$; dzieci do lat 5: 10$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: u zest i y p osze i są o za a ie wygod ego o uwia. ) iżka doty zy dzie i ko zystają y h z wyp awy
jako d uga oso a a wiel łądzie. QUADYŁIŁWIELB ĄDYŁRAŻEMśŁ35$

KOLACJAŁBEDUI SKA

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. - p zejazd do osady eduińskiej a pusty i – ożliwość o ej ze ia
t ady yj y h sposo ów p zygotowywa ia posiłków – kola ja eduińska – pokaz orientalnej kultury i muzyki –
pow ót do hotelu około godz.
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 20$, dzieci: 10$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: op jo al ie ożliwość o se wa ji gwiazd p zez teleskop a pusty i
$

AQUAPARK

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. - do dyspozy ji goś i A uapa ku ase ów wyposażo y h w
zjeżdżal i, wi y wod e, ja uzzi o az i e at ak je- lunch- pow ót do hotelu około godz.
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 40$; dzieci: 25$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: u zest i y p osze i są o za a ie ę z ików

DELFINARIUM – SHOW

PROGRAM: wyjazd z hotelu około godz. - po zątek pokazu o godz. - zas t wa ia show około godzi yczas na zakupy- pow ót do hotelu około godz.
TERMINY: codziennie oprócz niedzieli
CENY: do ośli: 20$; dzieci: 10$ (wp ataŁwŁPLNŁwed ugŁ rednichŁkursówŁNBP)
UWAGI: ożliwość za ówie ia op ji wy ie zki ez t a spo tu z hotelu: do ośli: $; dzie i: $

P YWANIE Z DELFINAMI

PROGRAM: transport z hotelu do delfinarium zgodnie z godzi ą ustalo ą w ramach rezerwacji- czas pobytu w
basenie z delfinami do wyboru: 15 lub 30 minut- powrót do hotelu
TERMINY: codziennie oprócz niedzieli
CENY: do ośli i dzieci: 30 minut: 170$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy wycieczki proszeni są o zabranie ę z ików. Kapoki wliczone są w e ę wycieczki.
Możliwość zamówienia pływa ia z delfinami dla 2 osób ów o ześ ie (15 minut) w cenie 120$ od osoby

AQUASCOPE
PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 9 do 14- transport z hotelu do portu Maya Bay- czas rejsu:
1:15h- łódź Aquascope pod pokłade posiada Okna pozwalają e na ogląda ie rafy koralowej spod poziomu
lustra wody
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 45$; dzieci: 23$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)

ÓDŹ ZE SZKLANYM DNEM

PROGRAM: godziny wyjazdów do wyboru od godz. 9 do 14- transport z hotelu do portu Naama Bay- czas
rejsu: 1:15h- przystanek na pływa ie na rafach koralowych- powrót do hotelu
TERMINY: codziennie
CENY: do ośli: 20$ dzieci: 10$ (wp ata w PLN wed ug rednich kursów NBP)
UWAGI: uczestnicy wycieczki proszeni są o zabranie ę z ików, masek i płetw sp zęt do snorkelingu jest
dostęp y odpłat ie u przewodnika wycieczki)

DlaŁPa stwaŁwygodyŁiŁkomfortuŁwypoczynkuŁzapraszamyŁdoŁ
rezerwacji wycieczek przed wylotem na wakacje na stronie
www.e-sharm.pl
oraz w naszym Centrum Rezerwacji: +48 503 97 48 43
lub poprzez e-mail: poczta@e-sharm.pl
Rezerwacja SMS po przylocie pod numerem telefonu:
+48 503 97 48 43 (koszt SMS ok. 1 PLN)

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z
PRZEWODNIKIEM PO SHARM EL SHEIKH
www.sharm-el-sheikh.pl

