
 

 

IPA Jastrzębie-Zdrój  

organizuje wylot do Egiptu 

 

TERMIN  26.05.2022  

-05.06.2022  11 DNI   

 
                                                            WYLOT/PRZYLOT KATOWICE 

KOSZT: 2825 ZŁ 

Zaliczka 500 zł od osoby  do 04.02.2022 

Minimalna grupa to 26 osób  
 

Opisy propozycji: 

Stella Di Mare Gardens Resort & Spa 

 
Położenie 

Hotel należący do grupy hotelowej "Stella Di Mare", położony na zadbanym zielonym terenie w rejonie 

Zatoki Makadi, w drugiej linii zabudowy tuż za swoim siostrzanym hotelem Stella Di Mare Beach Resort 

&amp; Spa. Doskonałe położenie zapewnia łatwy dostęp do Hurghady (z hotelu kursuje dwa razy dziennie 

płatny shuttle bus) z jej licznymi atrakcjami oraz do raf koralowych Zatoki Makadi i pobliskiego Parku 

Narodowego obejmującego Wyspę Giftun. Port lotniczy w Hurghadzie znajduje się w odległości ok. 33 km 

na północ od hotelu. 

Plaża 

Hotel położony jest w drugiej linii brzegowej, a dostęp do pięknej, piaszczysto-żwirkowej plaży z rafą 

koralową oddaloną ok. 400 m od brzegu (pomost z zejściem do morza) oddziela jedynie teren siostrzanego 

hotelu Stella Di Mare Beach Resort &amp; Spa - w zależności od lokalizacji pokoju plaża znajduje się w 

zasięgu do 950 m. Z hotelu kursuje kilka razy dziennie bezpłatny busik do plaży. Leżaki, parasole i ręczniki  



na plaży dostępne bezpłatnie. Na plaży znajduje się bar serwujący wybrane napoje, obiad (12:30 – 14:00) 

oraz przekąski w godz. 15:30-17:00 (w cenie). 

Do dyspozycji gości 

Hotel zbudowany jest w formie wioski wakacyjnej i składa się z budynku głównego oraz 2-piętrowych willi. 

Swoim gościom hotel oferuje: całodobową recepcję, przestronne lobby, restaurację główną Blue Pharaoh, 

2 restauracje a'la carte: Layali Beirut z kuchnią libańską i Royal Wok z kuchnią chińską (wymagana 

rezerwacja), kilka barów, w tym bary przy basenie, na plaży i w lobby. Na rozległym terenie hotelowym 

znajduje się aż 8 basenów (przynajmniej 1 z nich podgrzewany w sezonie zimowym) o różnych kształtach, 

wielkości i głębokości, m. in.: basen relaksacyjny, basen ze sztuczną falą, basen z 2 zjeżdżalniami 

i 2 brodziki dla najmłodszych. Baseny są otoczone tarasami słonecznymi z leżakami, parasolami ręcznikami 

w cenie. Dodatkowo w hotelu dostępne (niektóre za opłatą): siłownia, SPA, salon piękności, dyskoteka, 

bilard, centrum konferencyjne, sklepiki z pamiątkami, przechowalnia bagażu, pralnia. 

Wyżywienie 

All Inclusive obejmuje: śniadania (07:00-10:00), późne śniadania (10:30-11:30), obiady (12:30-15:00), 

kolacje (18:30-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej Blue Pharaoh oraz przekąski w barze przy 

basenie (12:30-17:00) i w restauracji na plaży Sea Breeze (15:30-17:00). Dostępne wybrane lokalne napoje 

alkoholowe (m.in. piwo, wino, wódka, gin, rum, whisky, brandy) i bezalkoholowe, kawa i herbata 

serwowane w określonych barach (w godz. 10:00-23:00) i restauracji głównej do posiłków. Raz na pobyt 

możliwość rezerwacji kolacji w dwóch wybranych restauracjach a'la carte w hotelu Stella Di Mare Gardens 

lub sąsiedniego Stella Di Mare Beach - wymagana wcześniejsza rezerwacja. Bary na plaży i przy basenie 

czynne są od 10:00 do zachodu słońca, lobby bar czynny jest w godzinach 10:00-23:00, bar w dyskotece 

czynny od 23:00 do 2:00 (nie jest on objęty formułą All Inclusive). Dodatkowo płatne: markowe alkohole, 

świeżo wyciskane soki, restauracje a'la carte oraz inne niewymienione powyżej napoje i posiłki. Hotel 

zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług objętych formułą all inclusive (np. godzin serwowania 

posiłków). 

Program sportowy i animacyjny 

W ciągu dnia prowadzony jest ciekawy program animacyjny, zajęcia sportowe, a wieczorami 

przedstawienia i występy. W hotelu oferowane są również: siłownia (10:00-20:00), rzutki i tenis stołowy. Dla 

najmłodszych przygotowano 2 brodziki, zajęcia w mini klubie (10:00-13:00 i 15:00-17:00), plac zabaw, 

2 zjeżdżalnie, specjalne menu i krzesełka w restauracji. Za opłatą: kort tenisowy, bilard, mini golf, centrum 

nurkowe przy plaży hotelu Stella Di Mare Beach, dyskoteka, SPA (m.in. sauna, jacuzzi, masaże, salon 

piękności). 

Internet 

Wi-Fi w lobby i na tarasie przy lobby dostępne bez opłat. Internet w pokojach - płatny. 

Kategoria lokalna 

***** 

Naszym zdaniem 

Tętniący życiem hotel zapewni mnóstwo frajdy amatorom wodnych atrakcji. Dzięki swej lokalizacji 

w słynącej z pięknych raf koralowych Zatoce Makadi, sprawdzi się również idealnie na udane wakacje dla 

miłośników snurkowania i nurkowania. Serdecznie polecamy! 



Pokój standardowy z widokiem na ogród 

Pokój 2-os. z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 dorosłych i 2 

dzieci do 14 lat. Pomieszczenie • Metraż około 41 m2 Pokój 2-os. z możliwością tylko 1 dostawki, z opcją 

zakwaterowania maksymalnie 3 osób dorosłych lub 2 dorosłych i 2 dzieci do 14 lat. • 1 pomieszczenie • Łóżko 1 duże 

łóżko typu King lub 2 mniejsze łóżka. • Balkon / taras • Łóżeczko dla dziecka do 2 lat Na życzenie, bezpłatnieDostawka • 

Łóżko rozkładaneŁazienka • Wanna i/lub prysznic • Suszarka do włosów • Kosmetyki kąpieloweWidok • Od strony 

ogroduWyposażenie pokoju • Klimatyzacja indywidualna • Sejf bezpłatny • Minibar płatny Raz dziennie 1 butelka 

wody mineralnej w cenie, pozostałe napoje i przekąski płatne dodatkowo. • Lodówka/mała lodówka • Telefon • TV-Sat. • 

Zestaw do parzenia kawy i/lub herbaty • Czajnik • Żelazko Na życzenie, bezpłatnie. • Wi-Fi Wi-Fi w lobby i na tarasie 

przy lobby dostępne bez opłat. Internet w pokojach - płatny. 

 

Wizy 
Paszport  

- Paszport musi być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu do Polski.  

- Obywatele polscy potrzebują wizę do Egiptu, płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby. 

Świadczenia 
Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób 

hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, obsługę polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiekę 

polskojęzycznego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa  - wariant podstawowy (NNW, KL, Assistance i bagaż). 

 

Cena podstawowa nie obejmuje: wizy egipskiej (płatna na lotnisku ok. 25 USD/ osoby), wycieczek lokalnych, posiłków innych niż 

wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych 

wydatków osobistych. 

Inne 
EGIPT HURGHADA - informacje ogólne 

 

Waluta 

EGP - funt egipski. 1 USD = ok. 17,50 EGP; 1 EUR = ok. 20 EGP. Warto zabrać euro lub dolary (nie są akceptowane banknoty wydane 

przed 1996 r.). Pieniądze można wymienić w licznych kantorach lub maszynach do wymiany walut w hotelach, a także w bankach. Należy 

zabrać gotówkę, płacenie kartami kredytowymi i korzystanie z bankomatów może być utrudnione. 

 

Napiwki 

Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Zarobki w Egipcie są niskie i napiwki są często dużą pomocą finansową. 

Szczególnie dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach, ale jest również przyjęte w hotelach dla personelu 

sprzątającego. 

 

Wiza 

Każdy podróżny musi mieć paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z Egiptu. Obywatele polscy uzyskują wizę przy 

przekraczaniu granicy egipskiej (na lotnisku). Wiza ważna jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu i kosztuje 25 USD/ osoby. 

 

Czas 

Zimą +1 godzinę w stosunku do czasu polskiego, latem taki sam jak w Polsce. 

 

Orientacyjne ceny 

Obiad w restauracji od 50 EGP; woda 1l od 6 EGP; piwo w barze od 16 EGP; kawa w kawiarni od 15 EGP. Należy się targować, szczególnie 

przy większych zakupach i kupnie pamiątek. Warto jednak przestrzegać zasady: nigdy nie oferuj ceny, której nie jesteś w stanie zapłacić oraz 

przy kupowaniu nie można się śpieszyć. W wielu obiektach zabytkowych wprowadzone zostały opłaty za fotografowanie, które mogą 

wynosić od 5 do nawet 400 EGP. Prosimy pytać przewodnika podczas wycieczek. 

 

Poczta 

Znaczek na pocztówkę do Polski kosztuje od 4 EGP. Cena jest ustalona urzędowo. Należy zaznaczyć przy zakupie znaczka, że do Polski.  



 

Elektryczność 

Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów. 

 

Telefony 

Telefony komórkowe działają w miejscowościach turystycznych i w miastach. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast zagraniczne - bardzo 

drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy sprawdzać przed wyjazdem u operatora. 

W regionie 

 

Hurghada 

Najpopularniejsza miejscowość wakacyjna nad Morzem Czerwonym, będąca połączeniem szerokich piaszczystych plaż, błękitnego morza 

oraz gwarancji słonecznej pogody. Wyrosła od małej wioski rybackiej na ciągnącą się kilometrami oazę słońca i czystego morza – obecnie 

strefa turystyczna rozciąga się na ok. 40 km wzdłuż wybrzeża! To jeden z niewielu kurortów turystycznych, gdzie większość hoteli leży tuż 

przy plaży, kusząc amatorów leniwego wypoczynku nad morzem. Dzięki bliskości cudów starożytnego świata, takich jak Luksor z Doliną 

Królów czy Kom Ombo, jednocześnie stanowi fantastyczną bazę wypadową dla wycieczek objazdowych. Także miłośnicy sportów wodnych 

znajdą tutaj ogrom atrakcji – liczne centra nurkowe i kitesurfingu mieszczące się w hotelach oferują aktywny wypoczynek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


