DAHAB 2020
17 – 24.10.2020
UBYTOVÁNÍ :

HAPPY LIFE VILLAGE **** ALL INCLUSIV

Hotel umístěný v pěkné zahradě v oblasti Dahab (Údolí Qonay) leží v bezprostřední blízkosti písečné
pláže. Letiště je vzdáleno asi 80 km. Centrum města s nejbližšími nákupními možnostmi se nachází ve
vzdálenosti 7 km od hotelu.

Vybavení
Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí, dvě hlavní restaurace, dvě tématické restaurace (za
poplatek), tři bary (z nich je jeden plážový), British bar (za poplatek), plážová diskotéka, bankomat a
minimarket. Součástí hotelového vybavení jsou tři bazény a venkovní vířivka v bazénu (provoz určuje
hotel). Dětem je určen miniklub, dětské hřiště, skluzavky a dva dětské bazény.

Ubytování
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (koupelna s vanou nebo sprchou, WC), které jsou
vybaveny individuálně ovladatelnou klimatizací, telefonem, televizorem se satelitním příjmem,
minibarem a trezorem. K pokoji náleží balkon nebo terasa. Za příplatek se nabízí ubytování v rodinném
pokoji (větší pokoj s možností až dvou přistýlek pro děti).

Strava
Hotel nabízí polopenzi, která zahrnuje snídaně a večeře podávané formou bufetu v hlavní hotelové
restauraci. Za příplatek se nabízí All Inclusive program, který probíhá od 10:00-23:00, zahrnuje snídaně,
obědy a večeře podávané formou bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných
nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápojů (víno pouze u oběda a večeře). Lze čerpat v
místech a časech určených hotelem.

Služby
Hotel pro své hosty pořádá pravidelné animační programy a večerní programy. K dispozici je stolní tenis,
kulečník. Za poplatek lze využít HEALTH CLUB (sauna, vířivka, masáže). Hotel umožňuje připojení k
internetu (za poplatek). Lehátka a slunečníky u bazénu lze využívat zdarma.

Pláž
Písčitá se vstupem přes korálové podloží (vstup do moře přes molo) leží v těsné blízkosti hotelu. Plážový
servis (lehátka a slunečníky) je poskytován zdarma. Hosté mohou využít nabídky vodních sportů (za
poplatek).

DOPRAVA . LETECKY Z KATOVIC
ODLET 17.10.2020 VE 20:15 HOD
PŘÍLET 24.10.2020 V 19:15 HOD

Dahab je menší město na jihovýchodním břehu Sinajského poloostrova, ne příliš daleko od letoviska Sharm elSheikh. Jedná se o dřívější beduínskou vesnici. V současné má město samozřejmě větší rozlohu a jinou
podobu. Skládá se ze dvou částí, přičemž v první z nich - Assalahu - najdeme i dnes původní beduínskou
komunitu spolu s trempy a dobrodruhy. Jižní část města, tzv. Mashraba je plná moderních hotelových
komplexů. Ubytování zde najdete ve všech cenových kategorií, od luxusních hotelů po mládežnické ubytovny.
Obecně ale platí, že ubytování v Dahabu je poměrně jednoduché a cenově přijatelné.
Nejbližším mezinárodním letištěm je Sharm el-Sheikh, ze kterého se sem dostanete místní linkovou dopravou.

V dnešních dnech je Dahab cílovou stanicí potápěčů z celého světa. Oblíbeným místem pro potápění a
šnorchlování je Dahabs Blue Hole, skalnatá kotlina s přímo klesajícími stěnami. Místo je ideální také pro
ostatní vodní sporty. Spolehlivé větry vytváří skvělé podmínky windsurfingu a jachtingu. Unikátním atributem
Dahabu jsou plážové restaurace, které poskytují originální směsici hippie a beduínského způsobu stolování.
Jsou umístěny blízko moře a místo klasických židlí se v nich můžete posadit na pestrobarevné polštářky a jíst
u nízkých stolků. Jídla jsou zde výborná a cenově zvladatelná. Klasikou jsou ryby či plody moře připravované
individuálně, dle přání zákazníka.
V okolí je množství safari, na výběr budete mít z velbloudích, koňských, čtyřkolkových nebo džínových. Asi
dvě hodiny jízdy od města se nachází hora Sinaj a klášter svaté Kateřiny, které můžete využít pro celodenní
výlet.

POTÁPĚNÍ
BALÍČEK 10 TI PONORŮ + 1 NOČNÍ
MÍSTNÍ LOKALITY DOSTUPNÉ ZE BŘEHU
ISLANDS, BLUE HOLE, BELLS,CANYON, THREE POOL .LIGHT HOUSE A JINÉ
ZA PŘÍPLATEK MOŽNO OBJEDNAT POTÁPĚNÍ Z LODĚ NA VZDÁLENĚJŠÍCH LOKALITÁCH / GABR EL
BINT NEBO RAS ABU GALUM /
TYTO VZDÁLENĚJŠÍ LOKALITY JSOU DOSTUPNÉ I ZE BŘEHU SPOJENÉ S CELODENÍM VÝLETEM NA
HŘBETU VELBLOUDA

DAHAB JE TROŠIČKU DIVOČEJŠÍ DESTNINACE NEŽ NA CO JSTE ZVYKLÍ Z HURGHÁDY ČI
MARSA ALAM , ALE OPRAVDU JEN TROŠIČKU NICMÉNĚ PONORY NA LUXUSNÍCH LOKALITÁCH
JAKO JE BLUE HOLE NEBO CANYON ČI BELLS JSOU DOSTATEČNOU SATISFAKCÍ

CENA

ZA TÝDENNÍ V HOTELU HAPPY LIFE VILLAGE **** S ALL INCLUSIV
17 180,- KČ
POTÁPĚČSKÝ BALÍČEK 10 + 1
230 EUR

MOŽNOST DOKONČENÍ KURZŮ A SPECIALIZACÍ
AOWD 4000,-KČ NITROX 3000,-KČ
TEORIE+PRAKTICKÝ VÝCVIK V ČR, DOKONČENÍ V EG

