
 
 

Hamata - EGIPT 
  

 
 

Wadi Lahmy Azur**** 

Egipt / Marsa Alam 

Wyżywienie: All Inclusive Soft  
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy 

Termin: So 26.05 - So 02.06 (7 nocy) 

Miejsce wylotu: Warszawa 
 

 
Hamata to miejscowość wypoczynkowa nad Morzem Czerwonym, na północ od 

półwyspu Ras Banas w południowo-wschodniej części Egiptu. Znajduje się ok. 420 km 

na południe od Hurghady i 120 km na południe od Marsa Alam. 
 

Mini miasteczko rozłożone wzdłuż drogi na pustyni, pomiędzy brzegiem morza a trasą 
prowadzącą do granicy z Sudanem. Pustynna osada Hamata to meczet, pokaźnych 

rozmiarów szkoła, punkt ambulatoryjny i kilka lichych domków z kartonu i   blachy.    

 

Nieopisany spokój i pewny odpoczynek. Jedno z najcieplejszych miejsc w Egipcie  –  
nawet  zimą woda nie spada poniżej wartości 23 stopni.  

 

Wymarzone miejsce do nurkowania z pięknymi kolorowymi widokami pod wodą. To co 

zachwyca na rafach dostępnych z Hamaty to bogactwo życia i jakość rafy, która 

jeszcze nie jest zadeptana i połamana.  

!!! UWAGA !!!! 

ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



HOTEL 

Hotel znajduje się przy prywatnej plaży, ok. 12 km od wioski turystycznej Hamata i 

ok. 185 km od lotniska Marsa Alam. 

 

  

  

PLAŻA 

piaszczysto-żwirkowa (miejscami rafa koralowa przy brzegu, zalecane obuwie 

ochronne),  łagodne zejście do morza, parasole i leżaki (bezpłatne) 

POKOJE 

2-osobowe, klimatyzacja, TV-Sat, telefon, sejf, kawa i herbata, lodówka, łazienka 

(WC, wanna/prysznic, suszarka), balkon/taras 

 

  



SPORT, RELAKS, ROZRYWKA 

Bezpłatne: 2 baseny, siatkówka plażowa, bilard, mini boisko do piłki nożnej 

Płatne: sporty wodne na plaży, centrum nurkowe 

WYŻYWIENIE 

All inclusive soft: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w 

wybranych barach. Lokalne napoje bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 

24:00. Lokalne napoje alkoholowe są dodatkowo płatne. 

NURKOWANIE 

Pakiet 10 nurkowań z łodzi 

Miejsca nurkowe:  Shaab Sheer i Dolphin Reef. 

Istnieje możliwość zrobienia szkoleń nurkowych na miejscu pod okiem 

polskiego instruktora. 

 

  

   

 

Cena za osobę 2299 PLN / 3599 PLN osoba nurkująca 
 

 



Cena zawiera: 

- przelot 

- zakwaterowanie w hotelu 

- wyżywienie zgodnie z ofertą 

- transfer lotnisko - hotel - lotnisko  

- polski opiekun na miejscu 

– ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż, 

– ubezpieczenie organizatora turystyki 

- 10 nurkowań z łodzi, napiwek, opłata portowa – dla osoby nurkującej 

 

Cena nie zawiera: 

- wizy egipskiej  

- wycieczek fakultatywnych 

– ubezpieczenia nurkowego, 

– obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 

– ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych, 

 

 

 

Informacje i zapisy: 

Miłosz 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 Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez 

Kanady, USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł,  
Bagaż 2 000 zł. 
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