CENY wyjazdu z warsztatami DIVE FOR LIFE
w terminie: 6-13.04.2019 r. do Dahab, Egipt.
WARSZTATY DFL organizuje Firma GAYATRI
(NIP 7281713007)
Cena za warsztat DFL - 1000zł dla osób nurkujących
Cena dla osób towarzyszących DFL - 500zł
Cena od pary – 1500 zł
Dla tych którzy byli z nami w listopadzie 50% zniżki
od aktualnych cen.
Dzieci do lat 12 bezpłatnie.
Zgłoś się na warsztaty email: info@diveforlife.org
WYJAZD do EGIPTU organizuje Biuro Podróży PLANET DIVERS
Podane przez Planet Divers ceny są zależne od standardu pokoju oraz od ilości osób
zakwaterowanych w pokojach* Ponadto zawierają:

- Przeloty samolotem pomiędzy Warszawą i Katowicami a Sharm El Sheikh
- Transfery lotniskowe pomiędzy Sharm El Sheikh i Dahab (ok. 1h jazdy)
- Zakwaterowanie w Hotelu Planet Oasis*** w Dahab wraz ze śniadaniami (7 noclegów)
www.planetoasis.info

- Ubezpieczenie podróżne i nurkowe
- Organizację pobytu na terenie Hotelu i Centrum Nurkowego wraz z wynajęciem
miejsca na zajęcia
Typ pokoju
Ilość osób w pokoju
CENA za osobę (ZŁ)

BUDGET

STANDARD

1 os.

2 os.

3 os.

1 os.

2 os.

2500

2400

2350 2850 2700

3 os.

SUPERIOR
1 os.

2 os.

2650 3150 2900

3 os.

DELUX
1 os.

2 os.

2800 3350 3000

3 os.

2900

Opłaty za przelot i pobyt dzieci zależne od wieku dziecka:

- Dziecko do 2 roku życia pobyt bezpłatnie. Przelot ok. 250-300zł
- Pierwsze dziecko do 12 roku życia z jednym lub dwoma dorosłymi, pobyt bezpłatnie.
Przelot dziecka 1300-1500zł.

- Drugie dziecko do 12 roku życia z dwojgiem dorosłych pobyt bezpłatnie. Przelot
dziecka 1300-1500zł.

- Drugie dziecko z jednym dorosłym cena jak za osobę dorosłą. Przelot 1300-1500zł.

* Podane ceny zawierają koszty przelotów i są podane w złotówkach. W związku z
tym mogą ulec nieznacznej zmianie!
Ceny za nurkowania w DAHAB
Pakiet 11 nurkowań + napiwek dla przewodników nurkowych 200euro (nitrox) i (air) Płatne w euro na miejscu!
Cena za wynajęcie sprzętu nurkowego
W Polsce (rekomendowane) - 400zł
Na miejscu - wg cennika centrum nurkowego w euro.
Ceny za Kurs Nurkowy
Kurs nurkowy organizuje Xdivers Margita Ślizowska - www.Xdivers.pl
Cena kursu podstawowego - 1450zł (zawiera wypożyczenie sprzętu nurkowego)
Cena międzynarodowego certyfikatu po pomyślnie zaliczonym kursie nurkowania - 150zł
DODATKOWE KOSZTY:

- Wyżywienie (za wyjątkiem wliczonych w cenę śniadań hotelowych)
Kolacje w nadbrzeżnych restauracjach około 15-30zł /os (duże porcje, przystawki, często
wystarczy na dwie osoby)
Jedzenie dziennie 30-50zł /os (wliczając 2 dodatkowe posiłki i napoje)
Butelka 1,5l wody - ok. 1zł
Świeżo wyciskany sok 400ml. - ok 6-7zł

- Zwyczajowe napiwki

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

