Organizator Hawajskie Aloha
www.HawajskieAloha.pl
Facebook.com/hawajskiealoha

06-500 Mława, ul. Długa 9A, tel. + 48 881-520-850
NIP: 566-169-28-36, REGON: 141986500
WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER EWIDENCYJNY: 8300

Opis wycieczki
KAIR
Wyjazd w godzinach porannych. Śniadanie w formie suchego prowiantu. Do Kairu dojeżdżamy około godziny 9.00.
Zwiedzamy Muzeum Kairskie, gdzie możemy m.in. podziwiać największe archeologiczne odkrycie naszych czasów –
eksponaty z luksorskiego grobowca faraona Tutanchamona. Obiad w restauracji w formie szwedzkiego stołu (napoje
dodatkowo płatne). Giza – 3 wielkie piramidy faraonów: Cheopsa, Chefrena i Mykerynosa. Nieopodal największy posąg
świata – Sfinks. Następnie chwila czasu w wytwórni esencji perfumeryjnych. Kolejnym punktem programu jest rejs
motorówką po Nilu (ok. 30 min., płatne 30 funtów egipskich).
Cena ok. 95 USD
KAIR NA PLUSIE
1 dzień
Wyjazd z hotelu ok. godz. 15.00. Konwój rusza o godz. 17.00. Dojazd do Kairu ok. 22:00. Przejazd do hotelu 4* w Gizie,
zakwaterowanie, kolacja (napoje dodatkowo płatne), nocleg.
2 dzień
Pobudka o godz. 7.00, śniadanie. Ok. godz. 8.00 wyjazd z hotelu. Plan zwiedzania: Giza (3 wielkie piramidy – Chefrena,
Cheopsa i Mykerynosa), Sfinks, wizyta w wytwórni esencji zapachowych, Meczet Alabastrowy Mohameda Alego oraz
Cytadela. Następnie panorama Miasta Umarłych i Kairu Muzułmańskiego. Obiad w postaci szwedzkiego stołu w lokalnej
restauracji (napoje dodatkowo płatne).
Po nim wizyta w Muzeum Archeologicznym, a później możliwość zakupu pamiątek na największym (również najstarszym)
bazarze Afryki – Khan El Khalili. Około 18:00 wyjazd do Hurghady. Przyjazd w nocy (ok. 24:00). Zalety programu: Program
stworzony dla Państwa wygody. Konwój wyjeżdżający z Hurghady o godzinie 17:00 liczy tylko kilka autokarów i przejazd do
Kairu trwa krócej. Są Państwo wypoczęci po przespanej w hotelu nocy. Jest więcej czasu na zwiedzanie, gdyż dysponujemy
całym, pełnym dniem. Obszerniejszy program. Dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelu w Kairze - 20 USD.
Cena ok. 135 USD
LUKSOR
Wyjazd w godzinach porannych, śniadanie w formie suchego prowiantu. Zwiedzanie starożytnego „miasta pałaców”
rozpoczynamy od Wschodniego Brzegu: największy zespół świątynny świata – Karnak z jego największą Salą Kolumnową,
obeliskami oraz wspaniałymi hieroglifami wykutymi na ścianach świątyni. Obiad w restauracji – szwedzki stół (napoje
dodatkowo płatne). Zwiedzanie Zachodniego Brzegu obejmuje Kolosy Memnona, dwa kwarcytowe posągi przypominające o
czasach świetności faraona Amehotepa III. Dolina Królów – miejsce odnalezienia skarbów Tutanchamona (oglądamy 3
grobowce królewskie).
Zwiedzanie wspaniałej świątyni Hatszepsut, kobiety-faraona, niepokornej małżonki królewskiej, która zapragnęła
samodzielnie władać państwem po śmierci swego męża. Wspaniała budowla rekonstruowana m.in. przez polskich
archeologów. Wstąpimy również do manufaktury alabastru, aby przyjrzeć się metodzie tworzenia kamiennych pamiątek.
Jeśli czas pozwoli, zatrzymamy się również w galerii papirusów. Kolejną atrakcją programu jest rejs po Nilu (ok. 30 min.,
płatny dodatkowo 30 funtów egipskich). Powrót ok. 22.30. Kolacja.
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Cena ok. 95 USD
DISCOVERY SAFARI
Najbogatszy program safari w Hurghadzie!!! Około południa wyjazd jeepami na pustynię wschodnią do bazy wypadowej.
Jazda na quadach (każde dwie osoby na jednym, czterokołowym motorku buggy – ok. 45 min.). Przejazd do wioski
beduińskiej. Przejażdżka na wielbłądach (około 10–15 min.). Następnie spacer do naturalnego źródła wodnego na pustyni,
potem udajemy się pieszo do wioski beduińskiej. Usytuowana w dolinie między surowymi górami Pustyni Arabskiej,
przyozdobiona palmami, z namiotami z prawdziwej wełny wielbłądziej pozostawi na Państwu niezatarte wrażenie.
Poczęstunek herbatą i kawą, owoce sezonowe i lekkie przekąski.
Odwiedzimy także terrarium (węże, kobry indyjskie i egipskie, pytony, anakonda, jaszczurki kameleony, skorpiony, pająki,
żółwie). Przejażdżka spider jeep car (czterokołowe otwarte samochody terenowe–4 osoby w jednym aucie). Podziwianie
zachodu słońca w górach. Na wszystkich, którzy zdążyli już zgłodnieć czeka kolacja, a na niej – prawdziwe beduińskie
pieczywo oraz przepyszne specjały egipskiej i beduińskiej kuchni – grillowane mięso, kofta, kurczak, lekkie egipskie sałatki i
przekąski, owoce oraz zimne napoje. Wieczorem muzyka i folklor egipski–derwisz i tancerka brzucha. Po zachodzie słońca
oglądanie gwiazd przez teleskopy. Powrót ok. godz. 21.00.
Cena ok. 60 USD
EL GOUNA TRIP
Wycieczka w krainę luksusu, będzie doskonałą okazją do spędzenia dnia w przepięknym kurorcie zwanym „Egipską
Wenecją”. Wyjeżdżamy w godzinach porannych z hotelu i udajemy się do El Gouny. Zwiedzimy akwarium morskie, a
następnie rejs po El Gounie kanałami, wypełnionymi morską wodą. Podziwiać będziemy luksusowe resorty oraz wyspy
usiane willami i rezydencjami.
Wpłyniemy do Abu TIG Mariny - portu dla jachtów i lodzi motorowych. Następnie wypływamy poza laguny, gdzie
przesiądziemy się na dużą łódź, którą popłyniemy na rafy koralowe. Pływanie na rafach, obiad, łowienie ryb. Powrót z
wycieczki w godzinach popołudniowych. Prosimy wziąć ręczniki.
Cena ok. 60 USD.
WYSPA ORANGE
Całodzienna, relaksująca wycieczka na dziewiczą prywatną plażę na wyspie Orange. Łagodne piaszczyste zejście do morza
jest doskonałym miejscem dla rodzin z dziećmi. Przed dopłynięciem na wyspę dwa postoje na rafach koralowych na
snorkling. W cenie: sprzęt ABC, napoje ciepłe na łodzi i woda mineralna. Następnie rejs na wyspę: czas wolny, plażowanie
(parasole, boiska do siatkówki, bar, WC), lunch na wyspie + 2 napoje. Wypłynięcie w rejs powrotny do Hurghady. Doskonały
serwis! Prosimy wziąć ręczniki.
Cena ok. 60 USD
QUAD SAFARI
Pragniemy Państwu zaoferować safari w głąb pustyni, gdzie do jej serca wyjeżdżamy, samodzielnie prowadząc
czterokołowe motorki buggy – quady. W połowie drogi zrobimy postój pośród wspaniałych gór i odwiedzamy wioskę
beduińską. Będzie okazja do robienia zdjęć w pięknej scenerii Pustyni Arabskiej, a także aby przejechać się na wielbłądzie.
Poczęstunek herbatą, kawą oraz fajką wodną. Wycieczka trwa od ok. 8.30 do ok. 12.00. To unikalna szansa, aby zrobić
wspaniałe zdjęcia w scenerii prosto z sennych marzeń i sprawdzić swoje siły w jeździe na quadach po pustyni. (od 18 lat!)
Cena ok. 45 USD
GIFTUN - SNORKELING
Zbiórka przy recepcji w hotelu, transfer do portu, sprzęt ABC w cenie (płetwy, rurka, maska). Dwa razy po godzinie stajemy
przy rafach – możliwość spróbowania swoich sił w snorkelingu i podziwiania wspaniałego pasa podwodnych raf koralowych,
obiad na łodzi. Nastpnie dopływamy do wyspy Giftun, czas wolny na odpoczynek i kąpiel. Po odpoczynku wchodzimy na
pokład i wracamy do Hurghady. Prosimy wziąć ręczniki.
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Cena ok. 35 USD
ŁODŹ PODWODNA - SUBMARINE
Wycieczka trwa ok. 1,5–2 godziny. Z portu dopływamy do platformy, z której schodzimy do łodzi podwodnej. Jesteśmy na
łodzi, która zanurza się na głębokość ok. 20 metrów. Na zewnątrz znajduje się zawodowy nurek karmiący ryby, by zwabić je
w pobliże łodzi. Możemy dzięki temu oglądać wspaniałe gatunki ryb, występujące jedynie w Morzu Czerwonym.
Cena ok. 60 USD
JEROZOLIMA SAMOLOTEM
Zbiórka w hotelu około 21:00, transfer na lotnisko i odprawa. Wylot do Sharm El Sheikh (Synaj). Transfer autokarowy z
lotniska na granicę egipsko-izraelską. Przejazd do BETLEJEM–gdzie stoi BAZYLIKA NARODZENIA – wybudowana ponad
grotę, uważaną za miejsce narodzin Jezusa. Kościół jest jedną z najstarszych chrzeńcijańskich świątyń, w której nadal
odprawiane są nabożeństwa. Transport na górę Syjon, a tam zwiedzanie: domniemanego miejsca spożywania ostatniej
wieczerzy Jezusa z Apostołami – WIECZERNIK oraz GROBOWIEC KRÓLA DAWIDA.
Przejazd do Jerozolimy i zwiedzanie: BAZYLIKA GROBU ŚWIĘTEGO – znajduje się w miejscu, gdzie znaleziono
domniemany grób Jezusa. W centrum budowli znajduje się otaczająca grób mała kaplica z dwoma pomieszczeniami. Jedno
z nich otacza kamień, według przekazów ustnych to właśnie tam złożono ciało Jezusa. VIA DOLOROSA – droga krzyżowa,
którą pokonał Jezus tuż przed śmiercią, prowadzi ona przez dzielnicę muzułmańską i chrześcijańską. Przerwa na obiad*.
ŚCIANA PŁACZU jest centralnym punktem dzielnicy żydowskiej. Pod nią zawsze można spotkać modlących się żydów,
którzy zapisują swoje prośby na kartkach i wkładaj? między kamienie ściany. GÓRA OLIWNA wznosi się na wschód od
Wzgórza świątynnego. Największą jednak atrakcją Góry Oliwnej jest przepiękna panorama na Stare Miasto i Wzgórze
świątynne z pozłacaną Kopułą Skały.
Przejazd nad MORZE MARTWE – kąpiel (prosimy zabrać kostiumy kąpielowe). Transfer do Sharm El Sheikh na
lotnisko–wylot do Hurghady ok. 23:00. Przylot i transfer do hotelu. Późna kolacja. Prosimy wziąć paszporty! Realizowany
program jest ramowy i mogą nastąpić w nim zmiany, wynikające np. ze świąt religijnych, rozporządzeń władz, itp.
Cena ok. 275 USD
SINDBAD AQUA PARK
Wyjazd z hotelu po śniadaniu. Transfer do nowoczesnego parku rozrywki wodnej, wyposażonego w ciekawe zjeżdżalnie i
baseny usytuowane w tropikalnym otoczeniu. Fantastyczne miejsce dla dorosłych i dla dzieci. Przez cały pobyt na terenie
aquaparku posiadają Państwo opcję All Inclusive (przekąski, posiłek, napoje wliczone w cenę).
Cena ok. 45 USD
ALF LEILA WA LEILA
Alf Leila Wa Leila jest ciekawą kombinacją orientalnej architektury kolorowych kopuł, wysokich kolumn, wielkich bram,
tańczących fontann, marmurowych powierzchni i niekończącej się fantazji o urzekającym Egipcie. Alf Leila Wa Leila oferuje
zapierający dech w piersiach spektakl, opowiadający o starożytnym Egipcie ze świątyniami i Sfinksem w tle.
Po zachodzie słońca, arabska opowieść i magia ożywają wraz ze spektakularnym pokazem „światło i dźwięk” ukazującym
wspaniałą historię Egiptu, z tętniącą egipskę muzyką, pokazem akrobatycznej jazdy konnej oraz tańcem folklorystycznym.
Cena ok. 30 USD
NURKOWANIE - POLSKIE CENTRUM NURKOWE
Niesamowite przeżycie odkrycia najpiękniejszych raf koralowych, w sprzęcie nurkowym, pod opieką polskich instruktorów.
Oferujemy programy dla amatorów, jak i doświadczonych nurków.
1. Na Pierwszy Raz - nurkowanie intro
Całodniowa wycieczka, dwie sesje nurkowe z instruktorem – nurkowanie z łodzi na wodach otwartych.
2. A jeśli się spodoba - kurs Open Water Diver
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Czterodniowy kurs zakończony certyfikatem największej amerykańskiej organizacji nurkowej na świecie PADI – 235 USD +
35 USD (certyfikat) + 40 USD (obowiązkowy podręcznik).
3. Dla doświadczonych – daily diver
2 nurkowania na wodach otwartych z łodzi 45 USD + 10 USD za sprzęt. Pakiety: 3 dni nurkowe –1 05 USD, 5 dni
nurkowych–160 USD.
KATAMARAN
Interesująca wycieczka, dzięki której będziemy mieli możliwość podziwiania wspaniałych raf koralowych Morza Czerwonego
– krótki rejs w kierunku raf, następnie przejście do przestronnego, klimatyzowanego pomieszczenia znajdującego się pod
pokładem (ok. 2 m pod wodą). Znajdują się tam panoramiczne okna pozwalające obserwować niewiarygodne życie
podwodne. W drodze powrotnej serwowane będą napoje typu cola, fanta, sprite. Wycieczka trwa ok. 2 godziny.
Cena ok. 50 USD
ŁAŹNIA TURECKA
Pobyt w łaźni tureckiej (łaźnia parowa, łażnia fińska, oczyszczanie ciała rękawicą, masaż w pianie, pobyt w chłodnym
pomieszczeniu–czas na relax). Napoje dodatkowo płatne. Prosimy o zabranie strojów kąpielowych, klapek i niewielkiego
ręcznika.
Cena ok. 40 USD
DELFUNARIUM
Pokazy delfinów to atrakcja zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Podczas godzinnego spektaklu widzowie mają okazję
podziwiać inteligencję, zwinność oraz talent aktorski delfinów, orek i fok. W ofercie jest również pływanie z delfinami,
pozwalające na bezpośredni kontakt z tymi sympatycznymi ssakami (5 min/70 USD, 10 min/100 USD, 15 min/130 USD).
Wspólna kąpiel działa relaksacyjnie, ponieważ likwiduje napięcia psychiczne i stres lepiej niż spora porcja magnezu a
wspomnienia na pewno pozostaną w pamięci na całe życie.
Cena ok. 45 USD

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.
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