
Lotus Bay Abu Soma**** 
Egipt/Safaga  27.01—3.02.2022 all inclusive 

Wszystkich tych którzy chcą zaznać trochę lata w środku zimy 
zapraszamy na wspaniały wypoczynek połączony z nurkowa-
niem w Egipcie. Ten skrawek afrykańskiego lądu to kraina dzie-
wicza, nieodgadniona i dzika. Niezwykła fauna i flora wód Mo-
rza Czerwonego, magia kolorów podwodnego świata, zachwy-
cają turystów z całego świata. Gorąco polecamy to miejsce pa-
sjonatom nurkowania, plażowania i wszystkim, którzy szukają 
nowych zakątków Egiptu do odkrycia….  



        

Pięknie położony w pachnącym ogrodzie z bujną tropikalną roślinnością, tuż przy długiej, piasz-
czystej plaży z widokiem na Morze Czerwone, jest wakacyjnym resortem o typowo rodzinnej at-

mosferze. Idealne miejsce dla Gości ceniących aktywny wypoczynek, a w szczególności wielbicie-
li sportów wodnych- doskonałe warunki do nurkowania i snurkowania. Dla dzieciaków hotel rów-
nież przygotował wiele atrakcji: animacje, mini-klub, plac i pokój zabaw oraz fantazyjnie wkom-
ponowany w otoczenie kompleks basenów. 

                                    

PLAŻA:  

Hotel położony jest bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej, piaszczystej plaży. Dla Gości bez-
płatnie dostępne są leżaki, parasole i ręczniki plażowe. 

            

HOTEL:  

Niewielki hotel, malowniczo otoczony egzotycznym ogrodem, położony tuż przy piaszczystej 
plaży nad lazurowymi wodami Morza Czerwonego. Hotel zlokalizowany w niewielkiej miejs-
cowości Abu Soma, ok. 5 km od Safagi. Lotnisko w Hurghadzie oddalone jest o ok. 50 km. 

24-godzinna recepcja z sejfami, lobby, sala telewizyjna, kącik internetowy (za opłatą), sklep !
z pamiątkami. Hotel dysponuje 2 restauracjami - główną (kuchnia międzynarodowa i włoska) oraz 
a'la carte, a także kilka barów, m.in. przy basenie i na plaży. Goście korzystać mogą z dużego ba-
senu zewnętrznego o nieregularnym kształcie wraz z tarasem słonecznym (leżaki, parasole oraz 
ręczniki plażowe bezpłatnie) oraz brodzikiem i atrakcjami dla dzieci. 



 

POKOJE STANDARD:  

Hotel dysponuje 224 wygodnie urządzonymi pokojami, mieszczącymi się w 3-piętrowych budyn-
kach. Standardowe pokoje 2-osobowe (z możliwością pojedynczej dostawki dla osoby dorosłej 
lub dziecka), wyposażone w łazienkę (prysznic/wanna, wc, suszarka do włosów), wyposażone w 
klimatyzację, tv-sat, telefon, minibar (płatny) oraz balkon lub taras.   

SPORT I ROZRYWKA:  

Na terenie hotelu prowadzone są urozmaicone animacje dla dzieci i dorosłych w języku angiel-
skim, dostępne są: tenis stołowy, sala do squasha, stół do bilarda. Dla najmłodszych - mini klub 
dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz plac zabaw. Na plaży znajduje się centrum sportów wodnych - 
można skorzystać z lekcji nurkowania czy surfingu, a dodatkowo hotel oferuje centrum SPA z 
sauną oraz masaże (usługi za dodatkową opłatą). 

) )              

ALL INCLUSIVE: 

All Inclusive obejmujące śniadania (07:00-10:00), obiady (13:00-15:00) oraz kolacje (19:00-22:00), 
serwowane w restauracji głównej w formie urozmaiconego bufetu. Dodatkowo: przekąski (16:00-
18:00) oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godzinach 10:00-23:00 w 
wyznaczonych barach. 

 



 

Cena wyjazdu: 2799 zł osoba dorosła (w pokoju dwuosobowym),  

Inne konfiguracje, udział dzieci - do indywidualnej wyceny. Cena ak-
tualna na dzień 30.09.2021 

Cena  zawiera: 
• Bilety lotnicze                                                             

• Transfery lotniskowe 

• Zakwaterowanie 

• Wyżywienie w formie all inclusive 

• Opiekę rezydenta 

• Opiekę polskiego instruktora nurkowego 

• Ubezpieczenie turystyczne 

• Opłatę na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny 



Cena nie zawiera: 
• Wiza egipska 

• Wycieczki fakultatywne 

• Pakiet nurkowy 

Pakiet nurkowy: 2 nurkowania dziennie z łodzi, lunch  

w cenie: 235 euro 

 Miejsca nurkowe: 

Shaab Saiman 

Piękna zewnętrzna rafa, ciągnąca się wzdłuż wybrzeża, oddzielona wąskim, piaszczystym skrawkiem, wznosząca 
się od 2 do 20-30, a przy południowym krańcu do 50 metrów głębokości. Duże ławice takich gatunków jak sparus 
czarnolicy, lucjan (snapper), barbata, fusiliers oraz wiele innych żyjących przy rafach. Na piaszczystym pasie spo-
tkać można ogończe, a na wschodnim spadku ogrodu (tam gdzie cumują łodzie) mureny, skrzydlice... Czasem 
można tu spotkać orlenie, barakudy a nawet rekina rafowego. Formacje twardych korali nie ustępujące żadnym 
innym w Morzu Czerwonym. Wypłynięcie na nią wymaga bezwietrznej pogody gdyż nawet wtedy falowanie jest 
dość spore. 

Abu Soma 

Lekko opadająca rafa leżąca naprzeciw wybrzeża zwanego Abu Soma,. Dzieli sie na kilka miejsc nurkowych, za-
czynając na Abu Soma Garden, a kończąc na Ras Abu Soma. Oferuje wiele znakomitych miejsc nurkowych: Abu 
Soma Garden to niegłębokie nurkowania w ogrodach w których oprócz wielu ławic małych rybek można spotkać 
mureny, ogończe, skrzydlice, rybę-krokodylą, skorpeny. Na końcu Abu Soma znajduje sie Ras Abu Soma. Miejsce 
to kończy się spadkiem do 100m gdzie jest szansa spotkać rekina. Znajdują się tam bardzo ciekawie wyrzeźbione 
spadki, które bardziej doświadczeni nurkowie mogą zobaczyć wykonując nurkowanie w prądzie. 

Tobia Arbaa 

Inna nazwą tego miejsca jest "7 wież". jest to skupisko bloków koralowych wyrastających z dna na około 18 me-
trach az pod sama powierzchnie. Żyje tam mnóstwo ławic małych rybek. Przy jednym z pilarów na ok 5-7 metrach 
spotkać można polujące na nie skrzydlice i ostroboki. Przy dnie i pomiędzy ergami napotkać można ośmiornice, 
ogończe, mureny, arotrony olbrzymie (rozdymki), skorpeny, szkaradnice. i ryby-krokodyle. Żyją tu 2 napoleony, 
duży i mały, przy odrobinie szczęścia jest szansa je tu spotkać 

Wrak Salem Express 

Prom przewożący pielgrzymów wracających z Mekki, zatopiony w 1991 po uderzeniu w rafę nocą. 300 ofiar jed-
nej z największych tragedii naszych czasów. Wrak jest bardzo słabo zarośnięty i wiele ryb zajęło go jako swoją 



rezydencję. Wielu nurków unika tego miejsca, zważając na jego posępny charakter. Dla doświadczonych nurków 
możliwość wpłynięcia na mostek kapitański, do jadalni i do korytarzy. 

Abu Kefan 

Prawdopodobnie najlepsze miejsce nurkowe w okolicach Safagi, 300-metrowa wąska bariera o cechach ‘plateau’ 
na północnym i południowym końcu. Znakomita ściana do nurkowania z miękkimi i czarnymi koralami oraz 
wielkimi gorgoniami. Częstymi bywalcami są karanksy (jackfish), barakudy, rekiny rafowe i czasami rekin młot. 

Shab Sheer 

Długa bariera tworzy tu płytka lagunę na południowej stronie i ogród twardych korali po stronie wschodniej i 
zachodniej. Są tu porites, acroporas, korale "fire coral" z ławicami karanksów (jackfish) i tuńczyków. 

Wycieczki fakultatywne: 

Kair- Centrum arabskiego świata !
Całodzienna wycieczka autokarem do stolicy Egiptu. W programie wycieczki: Muzeum Egipskie 
(wspaniałe skarby faraonów i niesamowite mumie), Sfinks i piramidy: Cheposa, Chefrena i Myke-
rynosa w Gizie (wejście do piramidy Chefrena dodatkowo płatne ok. 35 LE), najstarszy meczet 
Kairu- Meczet Amr Ibn Asa, kościół koptyjski, instytut papirusów oraz wytwórnia perfum. W trak-
cie zwiedzania obiad (napoje dodatkowo płatne). Cena ok. 95 USD.!
W galabiji przez Hurghadę!!
Popołudniowa wycieczka po Hurghadzie. Przebrani w tradycyjne regionalne egipskie stroje czyli 
galabije odwiedzimy Nową Marinę, gdzie w coffee shopie zapalimy fajkę wodą, następnie wizyta 
na lokalnym targu rybnym oraz obiad w restauracji rybnej (napoje dodatkowo płatne). Po obie-
dzie odwiedzimy najstarszą część miasta- Dahar, a dalej- akwarium, meczet i kościół koptyjski. 
Ostatnim przystankiem będzie wizyta na lokalnym bazarze, gdzie znajdują się: perfumeria, manu-

faktura papirusu oraz sklep z pamiątkami. Cena ok. 60 USD.!
Safari - Sahara Park !
Wycieczka samochodami terenowymi po bezdrożach pustyni. Wizyta w beduińskiej wiosce, gdzie 
można poznać zwyczaje Beduinów i poznać prostotę ich życia. Przewidziana jest również jazda na 
wielbłądach oraz quadach, wizyta w terrarium. Na koniec dnia kolacja w promieniach zachodzą-

cego słońca nad Saharą, przy dźwiękach muzyki arabskiej. Cena ok. 55 USD.!
Luksor i Karnak !
Całodniowa wycieczka autokarowa do sławnych Teb - miasta o 100 bramach. W programie: świą-
tynia w Karnaku (Aleja Sfinksów oraz Sala Hypostylowa), Dolina Królów - z grobowcami faraonów 
(między innymi grobowiec Tutenchamona), kolosy Memnona (pozostałość świątyni Amenhotepa 
III) oraz monumentalna Świątynia Hatszepsut (odrestaurowana przez polską misję 

archeologiczną). W trakcie wycieczki obiad (napoje dodatkowo płatne). Cena ok. 95 USD.!
Jungle Aqua Park!



Wycieczka do największego w Hurghadzie parku wodnego- idealna dla rodzin z dziećmi i nie tyl-
ko. Całodzienne all inclusive w aqua parku wliczone w cenę wycieczki (lunch, przekąski, lody, na-
poje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe). Powrót do hotelu wieczorem. Cena ok. 50 USD.!
Katamaran !
Fascynująca, trwająca około 2 godzin wyprawa łodzią, dryfującą pomiędzy rafami- możliwość po-
dziwiania podwodnego świata. Cena ok. 40 USD.!
Ponadto dla chętnych wycieczki: Kair samolotem (ok. 300 USD), wyspa Giftun (ok. 35 USD), 
Hurghada City Tour (ok. 25 USD), Dolphin Show (ok. 40 USD)- dokładne ceny dostępne u rezy-

denta na miejscu. 

Quad Safari – przejazd quadami (ok. 20 km) na pustynię do wioski Beduinów, poczęstunek her-
batą z hibiskusa i sziszą; przejażdżka na wielbłądach, oglądanie zachodu słońca, wczesna kolacja 
BBQ w wiosce. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 40 USD. 

Jeep Safari – przejazd jeepami (ok. 1 godz.) na pustynię do wioski Beduinów, poczęstunek her-
batą z hibiskusa i sziszą; przejażdżka na wielbłądach, oglądanie zachodu słońca, wczesna kolacja 

BBQ w wiosce. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 40 USD. 

Informacje i zapisy: Miłosz Dąbrowski 603 173 049, milosz@aquadiver.pl 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 10-089 
Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki  i Po-
średników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Wo-

jewództwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne,,, 

)  

)


