
PROGRAM WYPRAWY:

24 października:
Wylot z Warszawy. Jesteśmy na miejscu ok. godz. 20:00. Wieczór spędzamy już w ciepłym Egipcie, 
relaksując się przy zachodzie słońca na plaży.

25 października:
Pierwszy dzień nurkowania. Osoby biorące udział w kursie nurkowania rozpoczynają naukę, a 
licencjonowani nurkowie swoja pierwsze nurkowania na lokalnych rafach. Wieczorem czeka nas impreza 
integracyjna zorganizowana w barze przy hotelowym basenie.

26 października:
Drugi dzień nurkowania. Kolejne zmagania z nurkową edukacją lub podziwiane piękna podwodnego 
świata. Tego wieczoru proponujemy spacer po klimatycznym deptaku Dahab i kolację w jednej z tysiąca, 
znajdujących się tam restauracji.

27 października:
Trzeci dzień nurkowania. Wieczór spędzimy na plaży podziwiając z lampką wina egipskie niebo w jednej z 
hotelowych knajpek.

28 października:
Czwarty dzień nurkowania. Wieczorem czas wolny. 

29 października:
Piąty, ostatni dzień nurkowania. Tego wieczoru nasi nowo upieczeni nurkowie podzielą się swoimi 
emocjami podczas ich oficjalnego pasowania na nurków, które zorganizujemy w formie imprezy w naszej 
bazie nurkowej.  Tego wieczoru odbędą się też wybory najfajniejszego nurka oraz nurczyni wyjazdu.

30 października:
Tego dnia już nie nurkujemy. Możemy go wykorzystać na wylegiwania się na plaży, wycieczkę quadami po 
pustyni czy zwiedzanie okolicznych świątyń. Dla zainteresowanych możemy zorganizować wycieczkę do  
beduińskiej wioski, Petry lub Sharm El Sheikh.

31 października: powrót do Warszawy

Z ogromną przyjemnością składamy na ręce Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Warszawie ofertę wyjazdu nurkowego do Dahab, Egipt. 

Gwarantowana pogoda, liczne restauracje z najróżniejszą kuchnią, przemiła obsługa hoteli i 
najpiękniejsze rafy koralowe sprawiają, że Dahab to idealne miejsce na wakacje. 
Z przyjemnością zapełnimy każdy dzień atrakcjami, które sprawią, że wyprawa ta na długo 
pozostanie w pamięci jej uczestników.
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Hotel Sea Sun
Hotel składa się z 5 budynków przylegających do siebie, 
które tworzą kształt podkowy. W budynku głównym 
recepcja z lobby w którym mieści się komputer z dostępem 
do internetu. Ponadto centrum informacyjne, lekarz, 
apteka, serwis limuzyn i busik rejsowy, restauracja główna, 
restauracja włoska, bar w lobby, bar przy basenie i na 
plaży, Moonlight Bar z muzyką. Leżaki i parasole przy 
basenie i na plaży bezpłatnie. Do dyspozycji gości basen z 
brodzikiem dla dzieci. 

All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje oraz lokalne 
napoje alkoholowe i bezalkoholowe.

Śniadanie serwowane od godz.: 07.00 do godz.: 10.00
Lunch serwowany od godz.: 13.00 do godz.: 15.00
Obiad serwowany od godz.: 19.00 do godz.: 21.00

Napoje : drinki bezalkoholowe, cocal- cola, sprite, woda 
mineralna, herbata, soki z kartonu. 
Lokalne alkohole: lokalne piwo, wino, likiery 
Napoje podawane w butelkach, alkohole importowane, sok 
ze świeżych owoców, ekspresso, capucino - dodatkowo 
płatne

Sport i relaks:
Centrum nurkowe, snorkling, rejsy łodzią, wędkowanie, 
wypożyczalnia rowerów wodnych, tenis stołowy, rzutki, plac 
zabaw dla dzieci, bilard.
Klienci hotelu Sea Sun moge skorzystac równeiz z 
oferowanych za dodatkową oplata masaży.

OPŁATY
1. Zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym: 2349 PLN / osoba
2. Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym: 2649 PLN
3. Zakwaterowanie trzeciej osoby na dostawce w pokoju 2 osobowym: 2299 PLN
4. Dziecko w wieku 2-12 lat na dostawce w pokoju 2 osobowym: 1599 PLN



NURKOWANIE
Wyjazd do Dahab do wspaniała szansa poznania 
podwodnego świata. We wspaniałych warunkach ciepłej i 
przejrzystej wody będą Państwo mieli okazję ukończenia 
kursu nurkowania, a licencjonowani nurkowie - poszerzyć 
swoje uprawnienia lub po prostu ponurkować.

Kurs podstawowy PADI OWD:
Kurs Open Water Diver jest najpopularniejszym kursem 
nurkowania dla osób początkujących na całym Świecie. 
Uczy podstawowych umiejętności oraz gwarantuje wiedzę 
teoretyczną, wystarczającą do przeprowadzania nurkowań 
z partnerem na wodach otwartych. Po pozytywnym 
ukończeniu szkolenia otrzymujecie Państwo licencję 
nurkową PADI uznawaną w centrach nurkowych na całym 
Świecie do głębokości 18 metrów

Cena standard: 1300 PLN
Cena ofertowa: 900 PLN
-------------------------------------------------------------------------------
Kurs zaawansowany PADI AOWD:
Kurs nurkowania PADI AOWD jest kolejnym krokiem po 
ukończeniu szkolenia podstawowego PADI OWD, oferuje 
certyfikowanym nurkom możliwość odkrywania nowych 
zainteresowań w nurkowaniu oraz rozwijania umiejętności i 
zdobywania doświadczenia. 

Cena standard: 800 PLN
Cena ofertowa: 650 PLN

Pakiet nurkowy
Do ceny kursu organizowanego w Dahab należy doliczyć 
opłatę za 5 dniowy pakiet nurkowy w lokalnej bazie 
nurkowej w wysokości 180 EUR, który zawiera:

- butle oraz balast nurkowy
- transport do lokalnych miejsc nurkowych
- ubezpieczenie DAN kursanta OWD na czas kursu
- wypożyczenie sprzętu nurkowego na czas kursu



Kim jesteśmy i jak się 
zapisać ?

Kim jesteśmy ?

Divemania.pl to oficjalne PADI Diving Center wpisane na listę certyfikowanych Centrów 
Nurkowych PADI pod numerem S-22202. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami 
PADI gwarantując szkolenia, wyjazdy nurkowe oraz zaopatrzenie sklepu nurkowego na 
najwyższym, światowym poziomie. Do każdego, organizowanego przez nas wyjazdu 
podchodzimy indywidualnie, starając się zrozumieć potrzeby klienta aby czas spędzony z 
nami był właśnie taki, jaki oczekiwał. 

Jak się zapisać na wyjazd ?

Chcąc maksymalnie ułatwić Wam zapisywanie się na nasze wyjazdy, w tym sezonie, 
wszystkie rezerwacje przyjmowane będą tylko on-line. Dzięki temu rozwiązaniu macie 
pewność, że nie zabraknie dla Was miejsca, a wszystkie potrzebne informacje trafią do 
naszej i Waszej skrzynki pocztowej. 
Rezerwacje przyjmowane są do 18 sierpnia na stronie:

http://www.divemania.pl/nurkowa-wyprawa-adwokatow

Centrum Nurkowe Divemania.pl
ul. Morcinka 5 lok 25

01-496 Warszawa
www.divemania.pl

e-mail: przemek@divemania.pl
+48 691 444 481
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