
Majówka na safari nurkowym
termin: 1-8 maja 2021

Trasa safari – Morze Czerwone,
 jedna z tras południowych  

Nurkowania, zakwaterowanie i wyżywienie na łodzi Long Island
(dokładna trasa safari do ustalenia z grupą) 
Koszt safari 980 euro + 1750 zł bilety lotnicze



CENA SAFARI OBEJMUJE:

• transfer na trasie lotnisko - łódź – lotnisko (tylko przy zakupie przelotu w Nautica Safari) 
• 7 noclegów (z czego pierwszy lub ostatni może mieć miejsce w hotelu, w wyjątkowych sytuacjach) 
• 3 posiłki dziennie + owoce i przekąski (1 dnia zaczynają się kolacją, a w ostatnim kończą się 
śniadaniem) 
• napoje: kawa, herbata, napoje gazowane i niegazowane, woda 
• opiekę polskiego przewodnika 
• butle 12l (oraz ich napełnianie powietrzem), balast (bez taśm lub kieszeni balastowych) 
• 2 do 3 nurkowań pierwszego dnia, 3 do 4 nurkowania od 2 do 5 dnia, do 2 nurkowań szóstego dnia
• ubezpieczenie KR, KL, NNW uwzględniające nurkowanie. Regularne ubezpieczenie KL i NNW w TUiR
AXA S.A., którym objęci są wszyscy uczestnicy safari obejmuje aktualnie panujące na świecie 
warunki epidemiczne NIE MA WYKLUCZEŃ epidemii i pandemii.

CENA NIE OBEJMUJE:
• przelotu do Egiptu (w terminach szczególnych np. Długi Weekend Majowy itp. cena 1750 PLN) 
• transportu na lotnisko – wylot z Warszawy (możliwe, że uda się uruchomić lot z Poznania, wówczas
oczywiście wylot będziemy organizować stąd)
• wizy egipskiej - 25 USD lub 23 EUR 
• opłaty środowiskowej Reef Protection - 50 EUR 
• napiwku dla załogi – 50 EUR 
• napiwku dla przewodników – 10 EUR 
• opłaty portowej w Port Ghalib – 2x10 EUR ( tylko w przypadku korzystania z portu, jednorazowo 10
EUR) 
• dodatkowych posiłków poza łodzią oraz posiłków poza świadczeniami wymienionymi powyżej 
• pozostałego, niewymienionego powyżej sprzętu nurkowego 
• Nitroxu 

Opiekun wyjazdu – Beata Janicka, tel. kom: 693835356, 
Zapisy: e-mail: biuro@nautica.poznan.pl

Poniżej aktualne COVID-informacje, (oczywiście nie wiemy co będzie w maju) stan jaki jest na teraz:

Przed Wylotem z Polski:

Aktualnie wszyscy podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów 

PCR na COVID-19 (test genetyczny z wymazu, wydrukowany wynik w języku angielskim). Badanie 

powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym przyjazdem do Egiptu (czas 

pomiędzy pobraniem próbki a lądowaniem w Egipcie).

mailto:biuro@nautica.poznan.pl


Przed Przylotem do Polski:
Po powrocie z zagranicy (w tym z Egiptu) z kwarantanny zwolnione są m.in. osoby posiadające 
negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego,
przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin. Może to być zarówno test PCR jak i test 
antygenowy.
O ile w marcu, kwietniu i maju będzie nadal obowiązywał ten przepis, na safari po powrocie do portu,
będzie można wykonać test antygenowy.
Jego negatywny wynik będzie zwalniał z konieczności odbycia kwarantanny po powrocie do Polski.
Test antygenowy robi się na podstawie wymazu z nosa i gardła a jego wynik jest dostępny po 15 
minutach. Bardzo prosta procedura i w całości przeprowadzana na naszej łodzi safari. Koszt testu – 
30 EUR.  Z kwarantanny zwolnione są również osoby, które okażą potwierdzenie dwóch szczepień 
przeciw COVID.

Zachęcamy do zawierania dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz 

wykonywania testów w Polsce przed wylotem

1. może to zapobiec stresowi i komplikacjom jakie mogą się pojawić gdyby pozytywny wynik 

testu wyszedł po wylądowaniu w Egipcie

2. pozytywny wynik w Egipcie wyklucza niestety uczestnika safari z nurkowań

3. pozytywny wynik testu w Polsce jest podstawą ubiegania się o zwrot kosztów wyjazdu jeśli 

uczestnik wykupił dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji

Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy zabezpiecza całość wpłaconych 

przez Was środków w sytuacji gdyby test przed wyjazdem okazał się pozytywny.

Cena ubezpieczenia od kosztów rezygnacji to ok 150 PLN/osoba (2,8% od kosztu imprezy).

Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:

obejmuje - zachorowanie na covid, jak w przypadku innych chorób niezbędna jest dokumentacja 

medyczna

nie obejmuje - strachu przed covid jeśli można dojechać można nurkować to nawet zwiększająca 

się ilość zachorowań nie jest podstawą do roszczeń z tytułu tego ubezpieczenia

nie obejmuje - kwarantanny w Polsce jeżeli będziesz miał kontakt z chorą osobą itp przez co 

będziesz administracyjnie zmuszony do czasowej izolacji
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