
(+2)  0112 480 3322 - (+2) 0155 346 4646

Dorosły  Dziecko

KAIR 

AUTOBUSEM
60$ 30$

SOBOTA,Poni.,Śr

oda

KAIR 

SAMOLOTEM
180$ 170$ CZWARTEK

LUKSOR 65$ 33$
Niedziela,Wtorek,C

zwartek

Zbiórka przed hotelem około 4:00 nad ranem. Podróż do Luxoru trwająca około 3 

– 4h.  Na początku wycieczki odwiedzą Państwo Świątynię Karnak z przepiękną 

salą hypostylową. Następnym punktem jest Instytut Papirusu oraz Kolosy 

Memnona – posągi faraona Amenhotepa III. W wytwórni alabastru będzie można 

podpatrzeć jak Egipcjanie ręcznie wyrabiają pamiątki. Kolejnym punktem wycieczki 

będzie przepłynięcie łódką przez Nil. Obiad w formie szwedzkiego stół (napoje 

dodatkowo płatne). Następnie udamy się do Świątyni Hatshepsut oraz Doliny 

Królów (wejście do trzech grobowców w cenie). Powrót do Hurghady około 21:00.

ORANGE BAY 25$ 13 $ Codziennie

Zbiórka około 7.50 przed hotelem. Dojazd busem do portu. Na miejscu 

przygotowany sprzęt do nurkowania: maski, rurki i płetwy. Rejs statkiem na pełne 

morze,  dwa postoje na snurkowanie.  Obiad z napojami na statku. Następnie 

dopływają Państwo do wyspy Orange i przebywają na niej 1,5 – 2h. Czas wolny na 

pływanie, opalanie i spacery na pięknie zagospodarowanym terenie. W drodze 

powrotnej jazda na bananie i kanapie. Polecamy!  Powrót do portu ok. godz. 16:00.

Rejs Do Domu 

Delfinów
22$ 11$ Codziennie

Zbiórka przed hotelem około godziny 8:00. Dojazd busem do portu. Na miejscu 

przygotowany sprzęt do nurkowania: maski, rurki i płetwy( w cenie). Statkiem 

dopływają Państwo do miejsca, gdzie mieszkają delfiny. Jest bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że będą Państwo mogli pływać bardzo blisko delfinów w ich 

naturalnym środowisku. Niezapomniane wrażenia. Postój na snurkowanie w kilku 

różnych miejscach. Około 13:00 przerwa na posiłek z napojami.

Powrót do portu ok. godz. 16:00.

Super Giftun 22$ 11$ Codziennie

Zbiórka przed hotelem około godziny 8:00. Dojazd busem do portu. Na miejscu 

przygotowany sprzęt do nurkowania: maski, rurki i płetwy. Statkiem dopływają 

Państwo do wyspy Giftun i przebywają na niej około 1h. Czas wolny na pływanie, 

opalanie i spacery. Bajeczną piaszczystą plażę wyróżnia piękny piasek oraz rafy 

przy brzegu. Następnie rejs na pełne morze. Postój na snurkowanie w kilku 

różnych miejscach. Podziwiać będą mogli Państwo przepiękny podwodny świat oraz 

rafy. Obiad z napojami na statku. W drodze powrotnej jazda na bananie i kanapie.

Powrót do portu ok. godz. 16:30.

Rejs na wyspę 

Paradise (lux)
35$ 18$  Codziennie

Zbiórka przed hotelem około godziny 8:00. Dojazd busem do portu. Na miejscu 

przygotowany sprzęt do snurkowania: maski, rurki i płetwy. Rejs na pełne morze. 

Postój na snurkowanie około 1h. Następnie statkiem dopływają Państwo do wyspy 

Paradise i przebywają na niej około 3h. Na wyspie odbywa się egipskie show z 

tańcem brzucha i derwisz. Czas wolny na pływanie, opalanie i spacery. Obiad w 

formie szwedzkiego stołu z napojami na wyspie. Niezapomniane  wrażenia i widoki. 

W okresie wakacyjnym przypływają delfiny.

Powrót do portu ok. godz. 16:00.

CITY TOUR 10$ $5 SOBOTA

Objazd po Hurghadzie z przewodnikiem polskojęzycznym. Przejazd do starego 

centrum miasta El Dahar - meczet oraz kosciół koptyjski, akwarium morskie z 

przepięknymi okazami z Morza Czerwonego ( płatne 3$).Czas na zakupy pamiątek, 

w tym, galeria papirusów.

PŁYWANIE Z 

DELFINAMI
CODZIENNIE

Niecodzienne i niesamowite przeżycie dla każdego. Zabawa oraz pływanie z 

delfinami w basenie pod okiem treserów.  

POKAZ 

DELFINÓW
20$ 10$ CODZIENNIE

Zapraszamy do zabawy dorosłych i dzieci. 45 –cio minutowe show w wykonaniu 

delfinów. Podczas pokazu zobaczą Państwo jak delfiny skaczą, tańczą, śpiewają i 

malują obrazy, wyjazd z hotelu około 14:15  powrót około 16:30.

MAHMYA 80$ 40$ CODZIENNIE

Piaszczysta plaża, turkusowe morze i przepiękne rafy koralowe. Opalanie, relaks i 

błogie lenistwo z dala od gwaru i wielkiego miasta. Do Państwa dyspozycji 

bezpłatna wypożyczalnia sprzętu ABC, parasole, maty. W cenie obiad w restauracji 

na wyspie. Napoje dodatkowo płatne

Seddik - Mohamed 

Biuro DarNilu

Witam serdecznie w HURGADY!

            Pracownicy DarNilu zapraszają serdecznie na wzcieczki :

 Godzina Spotkaniu: 

Spotkanie w Dniu:

Hotel:

Kair największa stolica krajów arabskich, w której tak dobrze widoczne jest 

zderzenie nowoczesności ze starożytnością, biedy z bogactwem. wyjaz w 

godzinnach porannych na lotnisku, lot trwając około 55 minut d Kairu. Zobaczą 

Państwo Muzeum Starożytności z eksponatami z grobowca Tutenchamona , posągi 

a także inne pamiątki z okresu Starego, Średniego i Nowego Państwa egipskiego. 

W Gizie z kolei czekają na Państwa słynne Piramidy i Sfinksa. Dla chętnych, 

dodatkowo płatne w Kairze około USD 7, przepłyniecie feluka po Nilu (obiad w 

cenie, napoje dodatkowo płatne.)

PLAN RAMOWY WYCIECZKITERMINYWYCIECZKI
cena 

(5 min) 

30$,(10 min) 

45$ 



MOTO SAFARI 

TRZY GODZINY 
18$ 9$ CODZIENNIE

Zbiórka przed hotelem około godziny 9:00. Dwie godziny ekstremalnej jazdy po 

pustyni. Powrót do Hurghady około godziny 12:00.

Submarin- 

statek podwodny
45$ 22$ CODZIENNIE

Zbiórka przed hotelem. Busem udadzą się Państwo do portu, a tam przesiadka na 

statek podwodny. Rejs na pełne morze. Zanurzenie na około 25 m. Przy takim 

zanurzeniu zobaczą Państwo co kryje Morze Czerwone; przepiękny podwodny 

świat, rafy, ławice ryb oraz wraki statków. Wycieczka trwa 2 godziny – każdego 

dnia są trzy terminy wyjazdów.

Aqua Park 40$ 20$ CODZIENNIE 

Zbiórka przed hotelem około godziny 10:00.  Busem udadzą się Państwo do aqua 

parku, znajdującego się przy hotelu Jungle Aqua Park. Tam odpoczynek i 

szaleństwo w wodzie. Zjeżdżalnie, tunele, bicze wodne, baseny i inne atrakcje. 

Powrót około godziny 17:00.

NURKOWANIE 

(INTRO)

30$    

2 

INTRO

CODZIENNIE

Zbiórka przed hotelem około godziny 8:00. Busem udadzą się Państwo do portu.  

Nauka obsługi sprzętu w języku polskim. Rejs na rafy. Dwa zejścia pod wodę na 

około 15 minut każde. Każdy schodzi pod wodę pojedynczo z instruktorem ”jeden 

na jednego”. Zobaczą Państwo podwodny świat Morza Czerwonego, jedne z 

najpiękniejszych raf koralowych na świecie z mnóstwem ich mieszkańców. Obiad z 

napojami na statku. Powrót do Hurghady ok. godz. 16:30.

SAHARA PARK 

SAFARI
25$ 13$ Codziennie

 Zbiórka przed hotelem około 12:30. Ponad godzinna jazda przez pustynię do 

wioski beduińskiej usytuowanej między górami. Po drodze, jeśli pogoda pozwoli, 

przystanek na fatamorgana! W wiosce odpoczynek w szałasach z narzut 

EL GOUNA + 

DOM DELFINOW
30$ 15$

PIĄTEK - 

NIEDZIELA

                                                                                                                 Bajkowe 

miasteczko zaprojektowane przez twórców Eurodisneylandu. Słynie z oryginalnej 

architektury, luksusowych hoteli, najlepszych restauracji i renomowanych salonów SPA. Rejs 

statkiem do portu w El Gounie, podczas rejsu dwa przystanki na kąpiel i snorkeling. Dla 

zainteresowanych możliwość powędkowania. W podróż wzdłuż lagun El Gouny zabierze 

Państwa niewielka łódź, z której zobaczycie najpiękniejsze zakątki tego urokliwego 

miasteczka. W programie także wizyta w akwarium i obiad na statku

                                                                              Życzymy Miłego Wypoczynku

                                                                             DarNilu

1-Przypominamy,że  programy wycieczek mają charakter ramowy i w wyjątkowych przypadkach mogą uleć zmianie. Dzieci do 4 

lat płacą tylko na wycieczki Samolotowe lub pływanie z delfinami. 

2- Wszystkie wycieczki organizowane są przez biuro DarNilu


