
Přihláška na Life & Business Retreat  
s volně žijícími delfíny v Rudém moři 

Země : Egypt  

Termín : sobota 27. 6.2020 – 4. 7.2020 

Doprava: letecky, zpáteční letenka Praha- Marsa Alam-Praha + transfer z letiště v Marsa 
Alam do přístavu a na konci pobytu zpět. 

Program plavby: 

1. den vyplutí z přístavu, šnorchlování na koralových útesech během plavby  směr laguna 
Sataya (Dolphin Reef) v Rudém moři v jižním Egyptě, kde žije velmi početná nemigrující 
skupina delfínů dlouholebých.  

2.-6. den plavání a šnorchlování s delfíny v laguně Sataya a na korálových útesech a 
odpoledne 6.dne přesun na ostrov Siyal národního parku Wadi Gemal, koupání na ostrově a 
večerní posezení u ohně na pláži ostrova. 

7. den během plavby zpět do přístavu šnorchlování na korálových útesech. 

8. den transfer z přístavu na letiště k odletu. Program je pouze rámcový a může být 
pozměněn v závislosti času příletu-odletu a nebo povětrnostních podmínek. 

Ubytování:  

safari obytná loď – pobyt  7 nocí, dvoulůžkové kajuty s vlastní sprchou a WC. 

Strava a nápoje na lodi: 

 “soft all inclusive“ - snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení během dne a 
nealkoholické nápoje (alkoholické nápoje na lodi k dispozici nejsou). 

Následující stránky Přihlášky, prosím vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete na 
petrjankren@gmail.com 



Přihláška na Life & Business Retreat  
s volně žijícími delfíny v Rudém moři 

Objednavatel :  

Jméno a příjmení:………………………………………………………………  

Kontakt : e-mail:………………………………………………………………..  Mobil:
……………………………………………………..  

Počet účastníků:………………………..   

Cestující: 

Cena: 

32.860,- Kč/dospělý/pobyt a zpáteční letenka 

Cena zahrnuje: 

Zpáteční letenka: Praha – Marsa Alam – Praha  

Ubytování: 2-lůžkové kajuty s vlastním WC, sprchou a osuškami na safari lodi 

Trasa plavby: trasa směřuje do oblasti Fury Shoal, jižně situované od Marsa Alam, kde bude 
loď kotvit v laguně Sataya Reef. 

Strava a nápoje: Soft All inclusive – denně čerstvé připravované pokrmy, stravování formou 
bufetu v restauraci a nealkoholické nápojek dispozici na baru 24hod/denně 

Transfery: z letiště Marsa Alam do přístavu a zpět 

Asistence: průvodci na rychločlunech při kontaktech s delfíny i šnorchlování na korálech a 
služby stálé posádky a průvodců na lodi 

Ponor s potapěčskou výstrojí: 1 x přístrojové potápění na zkoušku v doprovodu  
instruktora 

Ostrov Siyal: návštěva neobydleného ostrova národního parku Wadi Gemal 

Příjmení a jméno Datum narození Číslo pasu Platnost pasu



Workshopy osobnostního a byznys rozvoje: s lektory Petrem Janem Křenem a Veronikou 
Vieweghovou 

Platební předpisy : 

1. záloha 4000 Kč/osoba (depozit na plavbu 3000 Kč +depozit na letenku 1000Kč) je 
splatný obratem po zaslání přihlášky. 

2. Doplatek za plavbu a letenku ve výši 28. 860 Kč/osoba je splatný do 15.4.2019. 

3. Po podepsání a zaslání Přihlášky vám obratem pošleme na vaši e-mailovou adresu 
zálohovou fakturu s variabilním číslem a po uhrazení vám přijde faktura na doplatek 
za plavbu a letenku splatná do 15. 4. 2020. 

Stornopodmínky :  

Letenka : 

V případě zrušení letenky do 30 dnů před odletem odpovídá stornopoplatek výši nevratného 
depozitu na letenku 1000 Kč/osobu. V případě zrušení letenky méně než 30 dní před 
odletem odpovídá stornopoplatek 100% ceny letenky tj. 8500 Kč. 

V případě změny jména cestujícího do 14 dnů před odletem není účtován žádný poplatek. 
V případě změny jména méně než 14 dní před odletem do 24 hodin před odletem je účtován 
poplatek 2800 Kč/osoba. Méně než 24 hodin před odletem již změna jména není možná.  

Plavba : 

V případě zrušení plavby do 30 dnů před odletem odpovídá stornopoplatek výši nevratného 
depozitu pořádající egyptské společnosti Samara Cruise v Egyptě 3000 Kč/osobu. 

Zrušení  29-21 dnů před odletem : 20% z ceny pobytu  

Zrušení  20-14 dnů před odletem : 50% z ceny pobytu  

Zrušení  13-7 dnů před odletem : 70% z ceny pobytu  

Zrušení  6 a méně dnů před odletem : 100% z ceny pobytu  

V případě změny jména cestujícího není účtován žádný poplatek. 

NEZAPOMEŇTE :  

Pro cestu do Egypta potřebujete cestovní pas. To platí jak pro dospělé. 

POZOR!!!! - váš cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data ukončení pobytu 
v Egyptě. V našem případě tedy platnost vašeho cestovního pasu musí být nejméně do 
4.1.2021 !!!! Zkontrolujte si včas!  

Do 30.4.2020 mi prosím zašlete e-mailem kopii vašeho cestovního pasu (stránka 
s fotografií), kterou budeme posílat do Egypta společnosti Samara Cruise, která zajišťuje 
plavbu a kopii vašeho pasu potřebují k vystavení potřebného povolení k vyplutí lodě 
z přístavu od příslušných místních úřadů. 



Cena nezahrnuje :  

1) cestovní pojištění, doporučujeme např. pojištovnu Uniqa u nichž se pojištění vztahuje i na 
lodní plavby, popřípadně si prostudovat smluvní podmínky vámi vybrané pojištovny, některé 
pojišťovny vylučují z běžného cestovního pojištění námořní plavby a pod.!! 

2) vstupní vízum do Egypta ve výši 25 USD/osoba – platí se na místě po příletu na letišti. 
Připravte si tuto částku pokud možno přesně a to v USD. Vyhnete se tak zbytečným 
průtahům a zmatkům při přepočítávání odpovídající částky např. z EUR na USD, či Egyptskou 
Libru 

3) spropitné posádce lodi na konci pobytu jako výraz poděkování a spokojenosti s poskytnutým 
servisem – výše spropitného je obvykle 30 EUR/osoba.   

Podrobnější program, doporučení, rady a pokyny před cestou vám budeme průběžně posílat. 

Elektronickou letenku a voucher od egyptské spol. Samara Cruise vám zašleme přibližně 
TÝDEN  PŘED  ODLETEM !!! 

Speciální požadavky  a poznámky  

Prohlášení objednavatele : 

Svým podpisem této přihlášky vyjadřuji souhlas s podmínkami účasti na soukromé akci 
organizovanou z ČR panem Petrem Janem Křenem a zajišťovanou egyptskou společností 
Samara Cruise a zároveň prohlašuji, že moje účast je dobrovolná a podmínky účasti jsou 
mi ve všech bodech srozumitelné a projevuji svůj souhlas býti jimi vázán/a. 

V :                                                                Dne :  

Podpis účastníka : 

……………………………………………………………………… 

Kontakt :  Petr Jan Křen 

Tel: +420 602 284 221 

Email: petrjankren@gmail.com 

Požadavky na stravu /dieta:                                                                                                                     

Jaké (doplňte) : 

Jiné požadavky a poznámky : 



Letenky zajišťuje:  Fatima Jalout-cestovní agentura 

sídlo: Renneská 31, Brno, 63900 
IČO: 06793304 
  
Organizaci plavby a služeb v Egyptě zajišťuje:  Egyptská společnost Samara Cruise– 
plavby safari a služby 
sídlo : Dahar, Hay Džohar no.house 25, Hurghada, Red Sea 
Registrovaná (Ministry of Supply &interior trade of Egypt) pod číslem : 45065 

 

Vyplněnou přihlášku s Vaším podpisem nám, prosím, oskenujte/ofoťte a pošlete e-
mailem. Děkujeme☺ 

Další přílohy obsahují předběžně plánovaný program plavby a pobytu včetně 
společných workshopů a možných osobních konzultací. Rovněž i doporučený seznam 
věcí s sebou. 


