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

Dorosły  Dziecko

KAIR 

AUTOBUSEM
85$ 50$

wtorek, piątek i 

niedziele

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

zderzenie nowoczesności ze starożytnością. 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.)

LUKSOR 85$ 43$
Wtorek , Czwartek 

i niedziele

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 marsa alam około 21:00.

Hamata-Wyspy 

Qulaan
55$ 25$

Poniedziałek i 

czwartki

Zbiórka w recepcji hotelowej we wczesnych godzinach rannych. Przejazd 

mikrobusem do portu Hamata, położonego 105 km na południe od Marsa Alam. 

Przed wypłynięciem w morze otrzymujecie sprzęt do snorkowania tzw. ABC (rurka, 

maska, płetwy). Ok. godz. 09:00 rozpoczyna się rejs morski, podczas którego są 

2 nurkowania powierzchniowe ze statku w okolicach wysepek położonych w Parku 

Narodowym Wadi El Hamata ( ok. godz każde), a następnie postój przy jednej 

z wysp ok. 1,5godz. Możliwość plażowania i snorkellingu wokół wyspy, obiad 

i napoje na statku.

Powrót do portu Hamata około 16:00. Przejazd mikrobusem do hotelu.

Satayah 58$ 30$
Wtorek,Środa i 

sobotę

Przejazd do miejscowości Hamata i wypłynięcie statkiem w rejs, podczas którego 

będzie okazja do podziwiania delfinów w ich naturalnym środowisku, a przy 

odrobinie szczęścia pływanie przy ich boku. Wycieczka obejmuje 2 postoje: 

pierwszy postój - pływanie z delfinami, drugi postój przy rafie. Wycieczka w 

wybranym języku odbywa się przy określonej minimalnej liczbie uczestników

Marsa Imbarak-

w świecie żółwi i 

krów morskich

35 $ 17 Codziennie

Zbiórka przed hotelem około godziny 08:00 rano Całodniowe wypłynięcie łodzią z 

Portu Ghalib na przepiękne tereny Marsa Imbarak - miejsca słynącego z 

unikatowych ogrodów raf koralowych, żółwi morskich oraz możliwości spotkania z 

krową morską – dugongiem! Postój przy dwóch rafach koralowych. Wycieczka w 

wybranym języku odbywa się przy określonej minimalnej liczbie uczestników 

Powrót do portu ok. godz. 16:30.

Nurkowanie z 

butla(2 zjeść)
70$ 70$ Codziennie

Całodniowe wypłynięcie łodzią z Portu Ghalib na przepiękne tereny Marsa Imbarak - 

 miejsca słynącego z unikatowych ogrodów raf koralowych, żółwi morskich oraz 

możliwości spotkania z krową morską – dugongiem! Postój przy dwóch rafach 

koralowych. W trakcie wycieczki możliwość zrobienia intro nurkowego. Przed 

wejściem do wody instruktor omówi podstawowe procedury, niektóre znaki 

nurkowe oraz sposób wejścia do wody. Instruktor opowie o tym, co można 

zobaczyć pod wodą. Podczas intro uczestnik będzie przez cały czas pozostawał pod 

opieką instruktora, który zadba o bezpieczeństwo a w zasadzie, będzie po prostu 

trzymał uczestnika za zawór butli lub inny element sprzętu. Dlatego też należy 

PORT GHALIB 10$ 5$ Codziennie

     Transfer wieczorny na zakupy w porcie. Port Ghalib znajduje się niedaleko 

Marsa Alam, wzdłuż południowego wybrzeża Morza Czerwonego. Spacer po 

promenadzie nadmorskiej z licznymi restauracjami i kawiarniami, butikami oraz 

klubami nocnymi. czas wolny w porcie (2 godziny).                                                                                                                                                                      

EL QUSEIR CODZIENNIE
Wyjazd na zakupy do typowego egipskiego miasteczka portowego - El Quseir. W 

programie wizyta w kościele koptyjskim, meczecie oraz czas wolny.

MOTO SAFARI 

TRZY GODZINY
40$ 20$ CODZIENNIE

Wycieczka jest możliwa w dwóch wersjach: rannej i popołudniowej.

Wersja ranna zaczyna się ok. godz. 08:00 do 13:30. lub od 13:30 do 18:30, 

Zbiórka w recepcji hotelowej. 

Przejazd do wioski beduińskiej motorami czterokołowymi – quadami. W programie: 

spacer po wiosce z przewodnikiem, herbata beduińska, przejażdżka na wielbłądzie.

Dwie osoby na jednym quadzie - 60$. 

Jeep Safari 55$ 25$
Poni.,Wtorek, 

Środa i czwartek

Jeep safari jest najlepszym wyborem dla osób, które są zainteresowane 

zobaczeniem wioski beduińskiej, a nie chcą jeździć na quadach. Ta wycieczka jest 

często wybierana przez rodziny z małymi dziećmi i  osoby starsze. Po wiosce 

beduińskiej spacerujemy z anglojęzycznym przewodnikiem. Oglądamy życie 

Beduinów.

Seddik - Mohamed Hassan

Biuro DarNilu

Witam serdecznie w Marsa Alam!

            Pracownicy DarNilu zapraszają serdecznie na wzcieczki :

cena 
PLAN RAMOWY WYCIECZKITERMINYWYCIECZKI

15$    dziecko 

za 7$



Abu Dabab 32$ 16$

wtorek, 

Czwartek i 

niedziela

Jeśli bedziesz w Marsa Alam koniecznie musisz odwiedzić plażę Abu Dabbab. 

Miejsce to słynie z dużej ilości żółwi, często widuje się tu krowy morskie i płaszczki. 

Poza tym rafa koralowa jest bardzo ładna. 

Zbiórka w recepcji hotelowej rano między 8 a 9 w zależności od lokalizacji hotelu. 

Przejazd mikrobusem do najsłynniejszej zatoki w rejonie Marsa Alam – Abu 

Dabbab, zwanej również domem żółwi.

Czas na plaży przy zatoce Abu Dabbab będzie doskonałą okazją do snorkowania 

pod opieką przewodnika.

Do dyspozycji uczestników wycieczki są parasole, wiatrochrony z wikliny, leżaki 

oraz toaleta z prysznicem.

Wypożyczenie sprzętu do snorklingu oraz kapoka w cenie wycieczki.

Powrót do hotelu na obiad. 

Możliwy jest dłuzszy pobyt na plaży do godz. 15- tej.  Cena 40$ za os, dzieci do 12 

lat – 20$, dzieci do lat 6 – gratis. W cenie pizza lub kanapki z kurczakiem i napoje.

Dom Delfinów 50$ 25$ Środy i piątki.

                                                                                                        Odbieramy 

państwa z hotelu i zawozimy na statek którym wypływacie w kierunku miejsca gdzie żyją 

delfiny w swoim naturalnym środowisku. Macie ok.1,5 godziny na relaks na statku zanim 

dopłyniecie do Dolphin House.

Bez wzgledu na to czy delfiny występują czy nie , miejsce to jest idealne do snorklingu i 

podziwiania pięknych koralowców i ławic pięknych ryb.

Podczas rejsu będą trzy przystanki w różnych miejscach . W między czasie lunch w formie 

bufetu na pokładzie łodzi. Możliwe również nurkowanie intro , prosimy o zgłoszenie tego 

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

2- Wszystkie wycieczki organizowane są przez biuro DarNilu

                                                                              Życzymy Miłego Wypoczynku

                                                                             DarNilu


