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SÁTOR (TENT)
 
A sátrak a tengerparton találhatóak, 3.5 m x 3.5 m alapterüle-
tűek és két ágy található bennük. A sátrakban világítás és 220v 
található, ami alkalmas töltésre. A vendégeknek szükséges 
törülközőt hozni magukkal. A sátrakat napi rendszereséggel 
takarítják. A vendégek a szeparált közös fürdőt használhatják.

BÚVÁRTÚRA MARSA SHAGRÁN
 
Az Eco-lodge Shagra Village egyike azon három dél-egyiptomi búvárfaluknak, ami igyekszik a búvárkodás tömegturizmus jellegét 
inkább afelé fordítani, hogy a búvárok természetközeli környezetben lakhassanak és korlátlanul merülhessenek a közeli tengerben.
A három búvárfalut üzemeltető cég (Red Sea Diving Safari – Marsa Alam) 1989-ben alakult, elsőként kínálva búvárkodást a marsa 
alami régióban. 

A három Eco-lodge Village-ből mi most a Shagra Village-be invitáljuk a búvárkodni vágyókat.

A Shagrába látogatók 3 típusú szállás közül választhatnak:
• Sátor vagy Royal Sátor (Tent)
• Bungalow (Hut)
• Chalet vagy Deluxe Chalet

ROYAL SÁTOR (ROYAL TENT)
 
Közel kétszer akkora, mint a normál sátor, amiben franciaágy 
vagy két külön ágy található, valamint mini hűtő, ventillátor, asztal 
és szék, világítás és 220v, ami alkalmas töltésre. A vendégeknek 
törülközőt hozni szükséges. A sátrakat napi rendszereséggel 
takarítják. A vendégek közös, de nagyon tiszta fürdő és WC 
helyiséget használnak, külön 
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BUNGALOW (HUT)
 
Ősi egyiptomi hagyományok alapján épült kőház, amiben két 
ágy található. Alapterülete 3.5 m x 3.5 m. A kőházak a sátrak 
mögött helyezkednek el, egy kis dombon, kiváló rálátással 
a shagrai öbölre. A bungalow-ban ventillátor, asztal és szék 
található, valamint világítás és 220v, ami alkalmas töltésre.         
A vendégeknek szükséges törülközőt hozni. A bungalow-t napi 
rendszereséggel takarítják. A vendégek közös, de nagyon tiszta 
fürdő és WC helyiséget használnak, külön férfi és női részleggel.

ELLÁTÁS
 
All inclusive: napi 3 étkezés, délután 5 órakor sütemény és korlátlan szénsavas alkoholmentes ital (Coca-Cola termékek, fekete tea 
és Nescafe) fogyasztás. Az étkezések büfé rendszerrel működnek, ahol európai és egyiptomi konyha ételei közül lehet választani. 

UTAZÁS 
 
Budapest-Hurghada-Budapest közvetlen charter járattal. Red Sea Diving Safari Ecolodge (Marsa Shagra) búvárbázisa Hurghadától 
240 km-re délre található, ami kb. 3 órás busz transzfer.

CHALET
 
Ősi egyiptomi hagyományok alapján épült kőház dóm tetőszer-
kezettel. Alapterülete 24m2 , amihez saját fürdőszoba és 2  
terasz tartozik. A kőház teljesen bútorozott, ventillátorral,  
pipere asztal tükörrel. A kőházban törülköző található. A chalet-t 
napi rendszereséggel takarítják. Felár ellenében lehetőség van 
légkondicionált Deluxe chalet bérlésére, amiben mini bár, ivóvíz, 
tea és kávé áll a vedégek rendelkezésére.
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HÁZI ZÁTONY
 
Az öbölben, ahol a Marsa Shagra-i bázis található, kitűnő reef (zátony) merülésre van lehetőség. A parttól fokozatosan mélyülő 
tenger egészen 50 m-ig ereszkedik le a zátony rendszer külső oldalán. A merülést zodiákok segítik, kényelmessé és változatossá 
téve a merülést. A házi zátonyon, merülőpárokban korlátlan merülésre van lehetőség. Az 5 merüléses csomag 4 vezetett merülést 
tartalmaz. Kettőt a az első napon és további kettőt az “A Zona”-ban.

MERÜLOHELYEK´́
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TRUCK MERÜLÉS
 
Térítés ellenében: Marsa Shagrából naponta kétszer indulnak 
teherautók a bázis 100 km-es körzetében különböző parti merü-
lőhelyek felé. Ilyen módon érhető el a híres Marsa-Abu Dabbab, 
ahol több óriás méretű teknőssel, és egy kis szerencsével, egy 
igen ritka emlőssel, a dugonggal (tengeri tehénnel) is találkoz-
hatunk. Marsa Abu Dababban 5 EUR/fő a belépő.

ELPHINSTONE
 
A Vörös-tenger egyik leghíresebb zátonya az Elphinstone, ami Marsa Shagrából csak 15 perc alatt elérhető. A zátony hírnevét 
az itt gyakran előforduló nyíltvizi fajokkal való találkozásoknak köszönheti. Errefelé előfordulhatnak óceáni fehér uszonyú 
cápák, szürke cápák, pörölycápák és óriási halrajok! Minimum haladó búvár végzettség szükséges. Ezt a merülést a merülési 
csomag nem tartalmazza. Ára: 28 EUR/merülés/fő, ha 2 merülés történik egy nap, az ár 50 EUR/fő.
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FIZETÉSI FELTÉTELEK:
• A foglalás 30% előleg befizetésével és a szerződés aláírásával történik.
• A második részlet (70%) legkésőbb 30 nappal az út előtt kifizetendő.
• Abban az esetben, ha a Bérlő nem tartja be a fizetési határidőket, vagy nem tudja hiteles bankszámlakivonattal igazolni az  
átutalás megtörténtét, a Bérbeadó a túrát lemondottnak tekinti és alkalmazza a szerződés Bérlő hibájából való meghiúsulásának 
szankcióit, és nem téríti vissza az addig befizetett összegeket.
• Ha a fizetés nem Euroban, hanem forintban történik, az átszámítás aktuális napi valuta eladási árfolyamon történik.
• A helyszínen fizetendő: egyiptomi vízum (a repülőtéren egyénileg intézendő), baksis (borravaló), Nitrox, 15 l palack.
• További kedvezményeket az oktatói árból nem áll módunkban biztosítani.
• A kedvezmények nem összevonhatóak

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:
• A főszezon és a holtszezon díjszabását az érkezés dátuma határozza meg.
• Bankkártyával (Visa vagy Master Card) történő fizetés esetén a végösszegre + 3% bankköltség kerül felszámításra.
• Minden a helyszínen fizetendő szolgáltatásra fizetéskor +10% forgalmi adó kerül felszámításra.
• Becsekkelés (check in) 14:00 órakor, kicsekkelés (check out) 12:00 órakor. Amennyiben az utas ettől el szeretne térni, azt külön 
díj ellenében megteheti.
• Internet hozzáférés külön térítés ellenében.
• Vendégek akik 2 hétre vagy több időre maradnak: 5 EUR kedvezmény naponta a szállásból
• Vendégek legyen szívesek magukkal hozni törülközőt és kozmetikai cikkeket, mint tusfürdő, sampont, fogkrém és stb...

UTASLISTA:
• A végső utaslistát, amelynek tartalmaznia kell az utasok nevét, útlevélszámát, búvár- illetve utasbiztosítás kötvényszámát, 
legkésőbb az indulás előtt 3 héttel kérjük leadni.

BIZTOSÍTÁS:
• Kizárólag érvényes búvárigazolvánnyal (minimum OWD szint) illetve búvárbiztosítással rendelkezők merülhetnek. Utasbiztosítás 
nem búvár vendégeink számára is kötelező.

A charter jegyekre lekérésre tudunk ajánlatot küldeni.

EGYÉB TUDNIVALÓK
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RÉSZLETES ÁRLISTA

Árak Euroban

Főszezon Holtszezon

március, április, május, 
szeptember, október, november

december, január, február,
 június, július, augusztus

Fogyasztói ár / fő Fogyasztói ár / fő

Sátor 630 565

Royal Sátor 665 600

Bungalow 665 600

Chalet 770 700

Chalet A/C 800 740

Extra merülő nap a csomagon felül: 45 40

Csoportos kedvezmény: Csoportban a 11., 21., 30. fő ingyenes (szállás, merülés, ellátás, transzfer)

Egyágyas felár: Főszezon Holtszezon

• Sátor/Royal sátor 90 EUR/fő/hét 60 EUR/fő/hét

• Bungalow 140 EUR/fő/hét 90 EUR/fő/hét

• AC Chalet/Chalet 175 EUR/fő/hét 120 EUR/fő/hét

3. személy ára a szálláson 35 EUR-val kevesebb, mint a fenti árak (csak Royal Sátor, Chalet és AC-Chalet-ban)

Nem búvár kedvezmény 130 EUR minden szállás és szezonból

Az ár tartalmazza Az ár nem tartalmazza

• Szállás 7 éjszakára 2 ágyas elhelyezéssel
• All inclusive ellátás ( napi 3+1 étkezés, korlátlan fekete tea, víz, kávé 
fogyasztás) 
• 5 nap korlátlan merülés a házi zátonyon merülőpárokban
• Éjszaki merülés a házi zátonyon
• 12L palack, ólom
• Transzferek Reptér - Búvárfalu - Reptér (Hurghada vagy Marsa Alam) 
• A Standard 5 merüléses csomag 2 vezetett merülést tartalmaz, az 
első merülési napon amennyiben szükséges  

• Egyágyas elhelyezés felár
• Felszerelés bérlés
• Helyben fizetett szolgáltatások (sör, jégkrém, nitrox, póló, hibiszkusz tea) 
• Dekokamra hozzájárulás (7 EUR/fő kötelező)
• 5 EUR/fő/hét Napelem hozzájárulás Shagrában
• Választható hajós merülések
• Alkoholos italok
• Egyiptomi vízum (Hurghada reptéren intézendő 25 USD/fő)
• Repülőjegy, amellyel kapcsolatban érdeklődjön irodánkban

Fakultatív programok, extrák: • 1 speedboat-os merülés a “A Zona”-ban (min 6 fő) 11 EUR 
• 1 speedboat-os merülés a “B Zona”-ban (min 6 fő) 17 EUR
• 1 speedboat-os merülés a “C Zona”-ban (min 6 fő) 28 EUR
• Napi hajós túra (két hajós merüléssel): 55 EUR/fő
• Napi hajós túra a Dolphin House merülőhelyre (ebéddel, 2 merüléssel): 40 EUR/fő + 15 EUR/fő belépő
• Nitrox (Marsa Shagra): 2 EUR/palack
• 15L-es palack: 3 EUR/merülés
• Extra nap Lahami-ban 2 merülés (min. 4 fő traszferrel) 88 EUR
• Extra nap Lahami-ban 2 merülés (min. 4 fő traszferrel) 99 EUR
• Extra merülési nap a csomagon felül 45 EUR/nap/fő 

Gyerek kedvezmény: • 0-5 év: ingyenes, ha a szülők szobájában van 3. főként (repülőjegyre NEM vonatkozik)
• 6-15 év: 50% kedvezmény, ha a szülők szobájában van 3. főként (repülőjegyre NEM vonatkozik)
• 2 gyerek 6-15 éves 15% kedvezmény amennyiben külön 2 ágyas szálláson (repülőjegyre NEM vonatkozik)
• 3 gyerek 6-15 éves 15% kedvezmény amennyiben külön 3 ágyas szálláson (repülőjegyre NEM vonatkozik)
• 1 gyerek külön szállásson, felnőzz árat fizet de nincsen külön ágyas felár (repülőjegyre NEM vonatkozik)
• 16 évesnél idősebb gyermek felnőtt árat fizet

Fizetési feltételek: • Foglalás csak 30% foglaló befizetésével
• Teljes összeg esedékes indulás előtt 30 nappal

Lemondási és módosítási feltételek: • 30+ nap: 20% kötbér
• 15-29 nap: 30% kötbér
• 7-14 nap: 50% kötbér
• 1-6 nap: 80% kötbér
• 0 (no show) nap: 100% kötbér

Reméljük, hogy sikerült felkelteni az érdeklődéseteket, további információkért keressétek kollégáinkat!

Az árlista és az ajánlat érvényes 2018.01.01 - 2018.12.31.-ig 
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Selmeczi Dániel
Tel.: +36 30/968 58 95

Email: selmeczidaniel@gmail.com
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