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Szanowni Państwo,

Zapraszamy na wyjątkowy wyjazd do Egiptu gdzie konferencje i rozmowy o biznesie 
połączymy z aktywnym wypoczynkiem jakim będzie nauka kitesurfingu - aktualnie jednego
z najszybciej rozwijających się sportów na świecie. Z pozoru trudny i niedostępny,  
ale w rzeczywistości zaskakująco prosty, bezpieczny i dostępny dla każdego.  
Kitesurfingu uczą się zarówno dzieci 10-letnie jak i osoby w wieku 60-70 lat - górna granica 
tak naprawdę nie isnieje!
Dodatkowo będzie można poślizgać się na nartach wodnych lub wakeboardzie na jednym 
z największych wyciągów na Świecie, ponurkować w rafach Morza Czerwonego, odbyć 
wyprawę quadami po pustyni czy pościgać się na gokartach. Nie zabraknie wyprawy  
na kolorowe uliczki handlowe Hurghady i tańców na plaży.
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W branży sportów wodnych istniejemy już ponad 14 lat, będąc pierwszą w Polsce szkołą 
specjalizującą się w kitesurfingu. Działając jako pierwsza szkoła ukierunkowana  
pod kątem kitesurfingu, zyskaliśmy powszechną opinię eksperta w tej dziedzinie.
Naszą misją jest nauczanie sportów wodnych w niezwykłej surferskiej atmosferze,  
na najwyższym światowym poziomie, poszerzanie świadomości klientów o inne dyscypliny, 
a także zapewnienie komfortowego miejsca spotkań aktywnych sportowców.
W ciągu roku nasze biuro podróży 360 TRAVEL organizuje kilkanaście wyjazdów  
grupowych w różne zakątki Świata. Współpracujemy z największymi Tour Operatorami  
w Polsce.
Gwarantujemy Państwu wybór najlepszej i najkorzystniejszej oferty.
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Szczegóły oferty:
termin: 07-14.05.2015 lub 14-21.05.2015
wylot: Warszawa
miejsce: Egipt / El Gouna
El Gouna jest nowoczesnym kurortem położonym 25 km na północ od Hurghady.  
Projekt miasta wykonał sam twórca Eurodisneylandu dlatego miejsce to jest tak niezwykłe 
i bajeczne.
Jest tu wiele nietuzinkowych hoteli umieszczonych na wyspach oraz nowoczesnych apar-
tamentów w stylu nubijskim. Pola golfowe, ogrody pełne zieleni, uliczki rodem z Wenecji  
i szumiące wodospady pozwalają na relaks w iście europejskim stylu. Liczne restauracje, 
kawiarnie, bary, kluby nocne to tylko część szerokiej oferty rozrywkowej proponowanej 
turystom w El Gounie – rajskiej oazie.
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Zakwaterowanie: Hotel Rihana Inn 4*
Hotel należący do sieci Three Corners połączony razem z hotelem Rihana Resort.  
Do dyspozycji gości hotel oddaję salę konferencyjną (50 osób), serwis hotelowy – 24h,  
kantor wymiany walut, sejf w recepcji, lekarza na telefon, pralnię oraz sklepy. 
Hotel położony w centrum Kafr El Gouna na samym brzegu laguny, 200 m od morza,  
oddalony 25 km od lotniska w Hurghadzie. Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży. 
Leżaki oraz parasole na plaży i przy basenie bezpłatnie. Ponadto na terenie hotelu baseny  
z podgrzewaną wodą i jacuzzi. Pokoje zostały wyposażone standardowo w łazienkę  
z prysznicem lub wanną/WC, klimatyzację, TV SAT, mini bar, telefon oraz balkon lub taras.
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Wyżywienie: All Inclusive
Śniadania w formie bufetu, lunch i kolacje, herbata i przekąski w ciągu dnia, 
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w tym: piwo, wino, wódka i napoje.

Ubezpieczenie: 
KL, NNW, bagażu podręcznego
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El Gouna / Egipt
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Hotel Three Corners Rihana Inn 4*
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Szkolenie Kitesurfingowe:
Szkolimy według międzynarodowych standardów International Kiteboarding Organizatio 
zapewniających bezpieczeństwo i szybki postęp nauki. Po zakończonym kursie  
wystawiamy certyfikat IKO potwierdzający poziom zdobytych umiejętności, respektowany 
na cały świecie.
Nasza kadra instruktorska to osoby ambitne i zaangażowane, a przede wszystkim  
doświadczone i posiadające uprawnienia do nauczania kitesurfingu. W ramach każdego 
kursu zapewniamy kompletny, bezpieczny i zawsze najnowszy sprzęt kitesurfingowy reno-
mowanych marek Cabrinha i Nobile.
Aby zapewnić najwyższą jakość szkoleń nauczamy w grupach max. 2 osobowych.
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Program uzupełniający:
Jako program uzupełniający kitesurfing lubalternatywny w przypadku braku wiatru  
proponujemy przedstawione poniżej atrakcje. El Gouna szczyci się tym, że dba o bardzo 
wysoką jakość usług świadczonych na terenie miasta-resortu. Przy korzystaniu z każdej  
z tych aktywności będzie towarzyszył Pańwtu nasz opiekun-przewodnik.
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KITESURFING
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Program uzupełniający / wakeboard
W momencie kiedy zabraknie wiatru, a chęć ślizgania się po wodzie będzie bardzo silna, 
proponujemy wakeboard lub narty wodne. W El Gounie znajdziedzmy wspaniały wake park 
- jest to największy tego typu obiekt w tej częście Świata!

czas trwania: ok 2h 
cena: 30EUR/os
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Program uzupełniający / pustynne safari
Dla odmiany od wodnych wrażeń zapraszamy na wyprawę o zachodzie słońca na pustynię 
na quadach i pojazdach bugy. Safari po pustyni to smak przygody, słońca i kurzu. 
W scenerii jak z rajdu Dakkar dotrzecie do wioski beduińskiej ukrytej w górach 
oddzielających wybrzeże Morza Czerwonego od Pustyni Arabskiej. 
Tam będziecie ugoszczeni prawdziwą beduińską herbatą i aromatyczną sziszą.

czas trwania: ok 3h
cena: 35-60 EUR/os
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Program uzupełniający / nurkowanie
Podglądanie podwodnej przyrody zawsze jest fascynujące, tym bardziej, że Morze  
Czerwone ze względu na liczne rafy koralowe to raj dla nurków. 
Zapraszamy na jednodniową wycieczką statkiem do jednej z najpiękniejszych raf, gdzie 
bardzo często przypływają delfiny. 
Program Discover Scuba Diving światowej organizacji PADI stworzony został z myślą  
o osobach, które nigdy nie nurkowały, a nawet nie potrafią pływać. Program rozpoczyna  
się od krótkiego szkolenia w basenie aby zaraz potem wypłynąć statkiem na rafę, 
od razu zejść pod wodę z instruktorem „za rękę” , do głębokości 10 metrów. Dla osób,  
które nie chcą spróbować swoich sił w nurkowaniu z butlą dostępny jest sprzęt ABC  
(maska, fajka, płetwy), co pozwoli na podziwianie podwodnej przyrody bez konieczności 
głębokiego zanurzania się. Na statku będzie podany lunch i napoje.

czas trwania: 1 dzień
cena: 10-50EUR/os
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Program uzupełniający / nurkowanie
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Program uzupełniający / Delfinarium
To trzeba zobaczyć na żywo. Delfiny robiące akrobacje wiele metrów nad wodą –  
niesamowite. 
Nawet bez trenera – tak dla siebie, dla zabawy. Co więcej, jest możliwość pływania  
z delfinami w basenie lub zrobienia sobie unikalnego zdjęcia z tymi uśmiechniętymi ssakami. 
Dodatkowo foki i lwy morskie pokażą, co to znaczy mieć dobry zmysł równowagi.  
To wszystko w nowoczesnym delfinarium 30 min autostradą od El Gouna.

czas trwania: ok 2h
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Program uzupełniający / REJS KATAMARANEM
To nie jest zwykłe żeglowanie. Leżeć na siatce między pływakami widząc nad sobą setki  
metrów kwadratowych żagli, a pod sobą ścigające się z katamaranem delfiny to jest  
prawdziwe przeżycie. Zwłaszcza, że katamaran OCEAN DIVA jest wielki i luksusowy.
Płyniemy odwiedzid delfiny w miejscu gdzie najchętniej się bawią. Przy odrobinie szczęścia 
zaproszą was do zabawy w wodzie. Załoga o nienagannych manierach pod wodzą 
holenderskiego kapitana w powrotnej drodze serwuje szampana i koreczki.

czas trwania: pół dnia
cena: 45EUR/os
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Program uzupełniający / mecz Polska - Egipt
Pokażmy, że potrafimy wygrać międzypaństwowy mecz towarzyski z Egiptem. 
Skorzystamy z przygotowanego i zadbanego boiska trawiastego w El Gouna. 
Ba! Ogrodzenie skutecznie ograniczy bieganie po piłkę, a w sztucznym, bardzo jasnym 
oświetleniu linie będą wyraźnie widoczne. Wszystko oczywiście w nieco pomniejszo-
nej skali:  długość, szerokość i bramki. Miejsca dla kibiców wystarczy. 
Naszymi przeciwnikami będą gospodarze:
Instruktorzy i beach boye z bazy kitesurfingowej. Jasne, że potrafimy „dokopać” 
Afrykańczykom, choć nie będzie łatwo, bo drużyna RedSeaZone jest wicemistrzem  
El Gouny.

czas trwania: 2h
cena: 170EUR/mecz
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Program uzupełniający / egzotyczna karawana
Miłośników jazdy wierzchem może zainteresować przejażdżka po pustyni i brzegiem morza  
na koniach i wielbłądach. Stadnina w El Gouna ma do dyspozycji kilkanaście ułożonych koni 
i wielbłądów. Gdy słońce zachodzi za górami jest mistycznie.

czas trwania: od 0,5h do 3h
cena: od 15 do 50EUR/os
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Program uzupełniający / beach party
Dzikie tańce na plaży, gorące afrykańskie rytmy i zimne drinki dla wszystkich! 
O dobrą muzykę zadbają uznani DJ’s albo zespoły live grające covery na najwyższym  
poziomie. Scena dla wszystkich. Profesjonalne nagłośnienie i światła. 
To wszystko dla Was. Zapraszamy na prawdziwe Beach Party nad brzegiem morza.

czas trwania: od 21:00 do świtu
cena: od 10 do 30EUR/os
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Program uzupełniający / Hurghada
Poznaj życie egipskiego miasta, które z małej wioski rybackiej przerodziło się w tętniący  
życiem kurort, w którego centrum mieszają się turyści z całego świata z miejscową  
ludnością. Zobaczymy kolorową, ruchliwą i głośną ulicę handlową Sekala, przy której  
znajdują się setki sklepów, straganów i restauracji. 
Przyprawy, owoce, i wszelkiego rodzaju pamiątki (niejednokrotnie wykonywane ręcznie 
na naszych oczach) – tym wszystkim można będzie zapełnić torby nie uszczuplając mocno 
portfela – oczywiście jeżeli umiesz i lubisz się targować.

czas trwania: ok 3h
cena: 10EUR/os
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Program uzupełniający / Golf
Jeśli znudzi się Wam woda, wiatr i pustynia wypoczniecie, relaksując się przy grze  
w Golfa na wyjątkowym polu golfowym w El Gounie! Pole, które mieści się na jednej  
z wysepek i otoczone jest lagunami, dlatego dotrzecie tam z hotelu  
Steigenberger małą łodzią...  Pole w El Gounie jest oczywiście pełnowymiarowe i posiada 
18-dołków.  Na miejscu będziecie mieć możliwość wynajęcia sprzętu oraz instruktorów.

cena:
Pojedyncza runda, 18 dołków: 45 EUR
Pojedyncza runda, 9 dołków: 25 EUR
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Oferta cenowa:
3299zł/os*
3799zł/os**
Cena kalkulowana jest na dzień 16.03.2015 i może ulec zmianie w zależności od aktualnych cen podawanych 

przez Tour Operatora.

*Faktura VAT 0% na część wycieczkową oraz Faktura VAT 23% na część szkolenia kitesurfing
**Faktura VAT 23% na część wycieczkową oraz na część szkolenia kitesurfing

cena zawiera:
- przelot na trasie Warszawa-Hurgada-Warszawa

- tranfer lotnisko-hotel-lotnisko

- zakwaterowanie w Hotelu Rihana Inn 4*

- wyżywienie w formie All Inclusive

- ubezpieczenie KL, NNW, bagażu podręcznego,

- opiekę rezydenta

- szkolenie kitesurfingowe na poziomie IKO 1+2 

wraz z kompletnym sprzętem

cena nie zawiera:
- wizy egipskiej 25$ płatnej na lotnisku 

   w Hurgadzie

- programu uzpełniającego
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