
SEAGULL BEACH RESORT & CLUB  **** 

Egipt / Hurghada 4199 zł all inclusive… 
 (cena aktualna na dzień 29.09.2022)  

26.01 - 01.02.2023 

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 
dziewicza, nieodgadniona i dzika. Niezwykła fauna i flora wód 
Morza Czerwonego, magia kolorów podwodnego świata, za-
chwycają turystów z całego świata. Gorąco polecamy to miej-
sce pasjonatom nurkowania, plażowania i wszystkim, którzy 
szukają nowych zakątków Egiptu do odkrycia….  

        



 

LUKSUSOWY CZTEROGWIAZDKOWY SEAGULL BEACH RESORT & 
CLUB JEST IDEALNYM MIEJSCEM NA WSPANIAŁE WAKACJE POD 
CIEPŁEM EGIPSKIEGO SŁOŃCA. ZALEDWIE KILKA MINUT OD LOT-
NISKA W HURGHADZIE, W ODLEGŁOŚCI SPACERU OD CENTRUM 
HURGHADY. HOTEL SEAGULL JEST MIEJSCEM, GDZIE MOŻNA 
POŁĄCZYĆ ŚWIETNĄ ZABAWĘ PODCZAS ZAJĘĆ SPORTOWO-RE-
KREACYJNYCH Z DNIAMI PEŁNYMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ, SŁOŃ-
CA I RELAKSU.              



WYŻYWIENIE 
• restauracje, restauracje a la carte (2), bary (6) 

All Inclusive (09:00-00:00) 
• śniadanie (07:00-10:00) - bezpłatna, kolacja (19:00-22:00) 

serwowane w restauracji Neferiti 
• śniadanie (07:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja 

(19:00-22:00), późny posiłek (23:00-01:00) serwowane w re-
stauracji Cleopatra 

• obiad (13:00-15:00) serwowany w restauracji Food Court 
• przekąski (11:00-13:00) 
• podwieczorek (15:00-17:00)  
• lody 
• wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 
• pakiety dla nowożeńców i urodzinowe (na życzenie) 

Restauracje à la carte Wymagana rezerwacja. 
• owoce morza - jedna wizyta podczas pobytu gratis 
• egipska - płatna    

PLAŻA 
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Bezpłatne: parasole, leżaki, ręczniki 
plażowe, bar na plaży. 
       

Data otwarcia hotelu: 
2001 r. Odnowiony w 2022 r. 

Na terenie hotelu: restauracje, bary (6), room service (płatny), pralnia 
(płatna), sale konferencyjne (2), centrum biznesowe (płatne), baseny od-
kryte (3, w tym 2 podgrzewane zimą), 3 zjeżdżalnie wodne dla dorosłych 
i 8 dla dzieci, czynne w godzinach 10:00-13:00, 15:00-17:00. Hotel przy-
stosowany dla osób niepełnosprawnych. 
 



 
Pakiet nurkowy (płatny dodatkowo na miejscu): 2 nurko-
wania dziennie z łodzi, lunch  w cenie: 205 euro 

Cena zawiera: transfer z/do hotelu na terenie Hurghady, 2 
nurkowania dziennie z łodzi, lunch, napoje, butle 12l, balast 

Wypożyczenie sprzętu 20 euro/dzień 

Butle 15l - 5 euro/butla 

Nitrox - 7 euro/butla 

 

Cena wyjazdu: 4199 zł osoba dorosła (w pokoju dwuosobowym),  

Inne konfiguracje, udział dzieci - do indywidualnej wyceny. Cena ak-
tualna na dzień 29.09.2022 



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 

• Suszarki w pokoju :) 

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 obiedzie 
odwiedzimy najstarszą część miasta- Dahar, a dalej- akwarium, meczet i kościół koptyjski. Ostat-
nim przystankiem będzie wizyta na lokalnym bazarze, gdzie znajdują się: perfumeria, manufaktu-
ra 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 zacho-
dzącego 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 fara-
onów (między innymi grobowiec Tutenchamona), kolosy Memnona (pozostałość świątyni Amen-
hotepa III) oraz monumentalna Świątynia Hatszepsut (odrestaurowana przez polską misję arche-
ologiczną). 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, 



napoje bezalkoholowe i lokalne alkoholowe). Powrót do hotelu wieczorem. Cena ok. 50 USD. 
Katamaran  
Fascynująca, trwająca około 2 godzin wyprawa łodzią, dryfującą pomiędzy rafami- możliwość 
podziwiania 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 kola-
cja 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 kola-
cja BBQ w wiosce. Wycieczka półdniowa. Cena – ok. 40 USD. 

Informacje i zapisy: Marta Siergiej 608 450 707, marta@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… 
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