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UNIKALNE
DOŚWIADCZENIE

P O Z W A L A JĄC E  C Z E R P AĆ  M A K S Y M A L NĄ  

R A D OŚĆ  Z  K I T E S U R F I N G U

Na o kre s jed n eg o  t yg od nia  zamieszkasz na luksusowym

jachcie  p odróżując  po  naj leps zy ch spotach k itesurf ingowych

Morza Cz er w o neg o .  D o  T woic h zadań  na leży jedynie  p ływanie

na k ite  i  c ies zen i e  s ię  s łońc em,  nasz zespół  za jmie  s ię

resztą !

K I T E  S A F A R I  T O

MARIA FRĄCKOWIAK:

+48 696 797 307 

przemek@flowcamp.pl

+48 573 072 517



KITESURFING
3 wyjścia na wodę w ciągu dnia

zróżnicowane spoty kitowe

błękitne laguny i sekretne spoty

kursy i lekcje kitesurfingu

sprzęt kitesurfingowy do wynajęcia

serwis na plaży i ratownictwo

ZAKWATEROWANIE
7 nocy na luksusowej łodzi

wygodne pokoje

prywatne toalety i prysznice

taras słoneczny

bar i restauracja

strefa chill out

POSIŁKI
3 posiłki dziennie

różnorodny wybór posiłków

świeżo złowione owoce morza

przekąski i owoce

zimne i gorące napoje

bar alkoholowy

INNE ATRAKCJE
sprzęt do nurkowania z rurką

deski SUP

wakeboarding

salsa

przemek@flowcamp.pl

+48 573 072 517
MARIA FRĄCKOWIAK:

+48 696 797 307 



KITESURFING I SERWIS NA PLAŻY

KITE SAFARI
to oferta dla kitesurferów na każdym poziomie zaawansowania. Prowadzimy kursy od podstaw po pierwsze triki i

skoki. Podczas safari możesz wybrać różne pakiety zajęć z instruktorem, oferujemy również wynajem sprzętu.

Każdego dnia wychodzimy na wodę 2-3 razy, w zależności od zapotrzebowania klientów. Przemieszczamy się ze

spotu na kolejny spot głównie wieczorami, w nocy lub wcześnie rano, więc nie ma to wpływu na Twoje kite sessions.

Nasz zespół na plaży przygotuje twój sprzęt zanim dotrzesz na spot – wszystko będzie już tam na Ciebie czekało.

Następnie nasz kierowca motorówki zawiezie Cię na spot. Pomagamy Ci w wystartowaniu i lądowaniu kita oraz we

wszystkich niezbędnych czynnościach na plaży. Doświadczeni kitesurferzy, instruktorzy oraz ratownicy będą

nieustannie dbać o Twoje bezpieczeństwo w wodzie. „Rescue” –  jest wliczone w cenę wyjazdu.

przemek@flowcamp.pl

+48 573 072 517
MARIA FRĄCKOWIAK:

+48 696 797 307 



INNE ATRAKCJE

NIE TYLKO 
DLA KITESURFERÓW
Safari to również dobry pomysł dla osób niepływających na kitesurfingu, ale chcących spędzić czas ze swoją rodziną i

znajomymi. Możesz towarzyszyć nam na spotach, obserwować i uwieczniać postępy swoich bliskich.

Na każde Safari zabieramy deski SUP oraz sprzęt do nurkowania z rurką, możesz więc podziwiać piękne rafy koralowe

lub spotkać delfiny.

W trakcie naszego rejsu oferujemy również wakeboarding sessions. 

Wieczorami wspólnie spotykamy się na różne gry, oglądanie zachodu słońca i relaks na tarasie .

W nocy często jest możliwość połowu kalmarów prosto z burty łodzi – później kucharz przygotowuje je dla Nas. 

COŚ SPECJALNEGO! – podczas rejsu dostępny będzie nauczyciel salsy prowadzący zajęcia grupowe na plaży oraz w

trakcie długich, gorących nocy na łodzi.

przemek@flowcamp.pl
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MARIA FRĄCKOWIAK:
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ZAKWATEROWANIE 

NA ŁODZI
Podczas Safari oferujemy zakwaterowanie na 40 metrowej łodzi, która daje  nam poczucie komfortu w trakcie całego

tygodnia. Każdy pokój posiada 2 łóżka (podwójne lub pojedyncze), toaletę, prysznic, klimatyzację, pościele i ręczniki.

Na łodzi znajduje się taras słoneczny, bar, restauracja, salon, strefa chill out oraz łóżka do opalania.
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POSIŁKI,

PRZEKĄSKI I NAPOJE
Załoga statku serwuje 3 posiłki dziennie. Jedzenie jest bardzo smaczne, kucharze dbają o różnorodność posiłków

bazujących na mięsie, rybach, owocach morza oraz warzywach i owocach.

Na śniadanie serwujemy ciepłe dania z kuchni europejskiej i egipskiej oraz różnego rodzaju owoce i słodkości.

W trakcie lunchu oferujemy 3 dania ciepłe do wyboru oraz wiele rodzajów sałatek i sosów.

W trakcie obiadu masz również do wyboru wiele dań ciepłych, sałatki i deser na koniec posiłku.

Podczas całego rejsu masz dostęp do różnego rodzaju małych przekąsek, kawy, herbaty, wody, słodkich napojów.

Jedynym produktem, za który pobieramy opłatę jest alkohol - piwo, wino i drinki. Możesz również zabrać swój własny

alkohol na pokład  - schłodzimy go ;)
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PLAN TYGODNIOWY
DZIEŃ 1    przyjazd do mariny w Hurghadzie popołudniu/wieczorem, powitalny obiad na pokładzie

DZIEŃ 2    wypływamy z mariny o poranku, kierujemy się na pierwszy spot kitesurfingowy

DZIEŃ 3-6    kite safari = pływamy i kitujemy  na różnych wyspach i spotach Morza Czerwonego

DZIEŃ 7    poranna kite session, po lunchu powrót do mariny w Hurghadzie, pożegnalny obiad na

pokładzie, wieczorne wyjście na miasto

DZIEŃ 8    pakowanie i opuszczenie łodzi po śniadaniu

PLAN DZIENNY
extra kite session (na życzenie gości)    06:00 - 08:00

śniadanie    08:30- 09:00

  poranna kite session    09:30 - 12:30

lunch     13:00 - 14:30

    popołudniowa kite session    14:45 - 18:00

    czas na relaks, przekąski i inne atrakcje    18:00 - 20:00

            obiad i wspólny wieczór   20:00 - …        
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KITESURFING KURSY - CENNIK
Prywatny kurs podstawowy                                                 - 320 euro / 8h

Grupowy kurs podstawowy (2-3 osoby)                        - 250 euro / 10h

Kurs średnio-zaawansowany/Odświeżenie wiedzy  - 90 euro / 2h

Lekcja prywatna                                                                         - 60 euro / 1h

*Kursy odbywają się z wykwalifikowanym instruktorem PZKite/IKO, zawierają sprzęt i sprzęt ochronny, ratownictwo, serwis na plaży i pierwszą pomoc

** Napisz do nas w sprawie kursów – pomożemy Ci dopasować pakiet do twoich umiejętności!

WYNAJEM SPRZĘTU - CENNIK
PEŁNY SPRZĘT            KITE + BAR           DESKA            TRAPEZ

PÓŁ DNIA             35 euro                         30 euro                  12 euro               - 

1 DZIEŃ                50 euro                         50 euro                  20 euro          8 euro

3 DNI                     150 euro                      140 euro                50 euro         22 euro

1 TYDZIEŃ          300 euro                      250 euro                75 euro         30 euro

*Przed wypożyczeniem sprzętu musisz przedstawić nam swój poziom kitesurfingu pokazując licencję lub prezentując swoje umiejętności w wodzie

** Sprzęt nie jest ubezpieczony, w razie zniszczenia będziesz musiał pokryć koszty naprawy
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CENA WYJAZDU 
MIEJSCE W POKOJU 2-OSOBOWYM   -  1100 euro

** dopłata za posiadanie pokoju dwuosobowego dla siebie - 200 euro. Liczba miejsc ograniczona!!

CENA ZAWIERA
1 tydzień na luksusowej łodzi (7 nocy)

3 posiłki dziennie + przekąski i napoje bezalkoholowe

Transport z łodzi na spoty 

Serwis na plaży i ratownictwo

Dodatkowe atrakcje (SUP, snorkeling, itd.)

Serwis na łodzi

CENA NIE ZAWIERA
Kursów kitesurfingu (jeśli potrzebujesz)

Wynajmu sprzętu (jeśli potrzebujesz)

Przelotu

Transferu lotniskowego (25 euro)

Wizy na lotnisku (25 dolarów)

Ubezpieczenia

przemek@flowcamp.pl

+48 573 072 517

LOTY 
BEZPOŚREDNIE LOTY DO HURGHADY Z POZNANIA, WROCŁAWIA, WARSZAWY, KATOWIC, GDAŃSKA. 

MIN. CZARTERY NA RAINBOW TOURS.

MARIA FRĄCKOWIAK:

+48 696 797 307 



Wpłać zaliczkę 300 EURO na podane konto:

35 1160 2202 00000000 8950 9931

FLOWCAMP. PL

Przemysław Wójcik

Jabłeczna 23/12

50-539 Wrocław

W tytule przelewu wpisz: KITESAFARI EGIPT ; (Imię i nazwisko) ; (telefon i adres email)

np. KITESAFARI EGIPT ; Anna Kowalska ; 500 500 211 ; ania@kowalska.pl

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakieś pytania :)

telefon Maria: +48 696 797 307

telefon Przemek: +48 573 072 517

mail: przemek@flowcamp.pl

ZAREZERWUJ !!!

K R O K  2

K R O K  3
Pozostałą część kwoty należy uregulować po przyjeździe na miejsce ;)

K R O K  1

przemek@flowcamp.pl

+48 573 072 517

MARIA FRĄCKOWIAK:

+48 696 797 307 


