
Szanowni Państwo,

Klub  Płetwonurków Enzo pragnie  zaprosić  Państwa w świat  przygody i  nowych 

nieodkrytych jeszcze umiejetnosci w sporcie wyczynowym jakim jest nurkowanie.

Zapraszamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  naszą  ofertą  dotyczącą  nauki 

nurkowania  od  podstaw,  kursów  przewidzianych  dla  płetwonurków  posiadających  już 

uprawnienia, a także turystyki rekreacyjno – nurkowej.

KURSY NURKOWANIA W POLSCE
KP  Enzo  oferuje  Państwu  szkolenia  osób  dorosłych  i  młodzieży  w  systemie 

KDP/CMAS. Możemy tu wymienić następujące stopnie nurkowe:

PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY (PM) 900,00 zł.
PŁETWONUREK KDP/CMAS* (P1) 1 000,00 zł
PŁETWONUREK KDP/CMAS** (P2) 1 300,00 zł
PŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3) 1 500,00 zł

Jak również szkolenia specjalistyczne:

SS1 – nurkowanie w suchym skafandrze 400,00 zł
PN1 – płetwonurek nitroksowy KDP/CMAS

           1 stopnia

400,00 zł

Szczegółowe terminy prowadzonych przez nas kursów, znajdziecie Państwo na naszej 

stronie internetowej www.kpenzo.pl w zakładce KURSY NURKOWANIA.

BAZA NURKOWA

Baza znajduje się w miejscowości Jabłonka 43, 12 km za Szczytnem jadac drogą 

nr 600 w kierunku Mrągowa w gospodarstwie agroturystycznym "PATATAJ".

Nurkujemy w jeziorach Łęsk i Babięty oraz innych okolicznych.

http://WWW.KPENZO.PL/
http://kpenzo.pl/?page_id=581
http://kpenzo.pl/?page_id=363


NASI INSTRUKTORZY NURKOWANIA
Kursy nurkowania prowadzone są przez instrktorów płetwonurkowania, którzy poza 

byciem pasjonatami  sportu  wyczynowego  jakim  jest   nurkowanie  posiadają  wszelakie 

umiejetności oraz wieloletnie doświadczenie  w nurkowaniu.

TURYSTYKA REKREACYJNA
Gospodarstwo  Agroturystyczne  zaprasza Państwa  w świat  turystyki  rekreacynej. 

Położone jest w malowniczej mazurkiej miejscowości Jabłonka. Doskonałe na wypoczynek 

wraz  całą  Rodziną,  oferuje  m.in.  jazdę  na  koniach  z  własnej  stadniny.  

Dla dzieci dostępny jest plac zabaw. Goście lubiacy spacery mogą się wybrać na spacer 

np. z kucykiem. Okoliczne lasy oferują bogactwo grzybów. Można się również opalać nad 

jeziorem  w  promieniach  gorącego  słońca.  Zakwaterowanie  z  wyżywieniem  jest 

opocjonalne (całodzienne lub np. tylko jeden posiłek). Możecie Państwo skorzystać także 

z opcji bez wyżywienia z pełnym dostępem do kuchni, aby przygotować własne posiłki. 

Dostępne jest także pole namiotowe z mediami. 

WYJAZDY ZAGRANICZNE
Zapraszamy  Państwa  do  zapoznania  się  z  naszą  ofertą  wyjazdów  nurkowych 

do  Egiptu.  Szczególowy  opis  każdego  wyjazdu  znajdą  Państwo  na  naszej  stronie 

internetowej w zakłace WYJAZDY.

Aktualnie, dostępne w maju 2010 polecamy wyjazdy do Egiptu – Marsa el Alam lub 

do  Dahab,  gdzie  oprócz  nurkowania  rekreacyjnego  można  ukończyć  kursy 

płetwonurkowania w systemie PADI. 

W naszej ofercie obecnie dostępne są następujące terminy wyjazdów:

Miejsce wyjazdu Dostęne terminy
Egipt – Dahab 12.05.-19.05.2010
Egipt – Dahab 18.05.-25.05.2010
Marsa El  Alam 22.05.-29.05.2010

http://kpenzo.pl/?page_id=691
http://www.patataj.com.pl/
http://kpenzo.pl/?page_id=363


KURSY NURKOWANIA
NURKOWANIA REKREACYJNE     W EGIPCIE  

Południowe  wybrzeże  Synaju,  a  zwłaszcza  egzotyczne  miasteczko  Dahab  jest 

ostatnio  coraz  częściej  odwiedzane  przez  turystów z  całego  świata.  Dahab,  w  języku 

arabskim  oznacza  złoto.  Jako  miejsce  turystyczne  został  odkryty  na  szczęście  przez 

zwykłych  podróżników,  hippies  i  backpackerów,  toteż  zaczął  się  rozwijać  pod  ich 

zapotrzebowania  i  ma  zupełnie  inny  charakter  niż  olbrzymie  bezosobowe  ośrodki 

turystyczne jak np. Sharm el Sheikh czy Hurghada.

Dahab, pierwotnie  beduińska  wioska,  zachował  nadal  swój  egzotyczny  charakter: 

piaszczyste wybrzeże zatoki, obrzeżone powyginanymi palmami, na tle żółto-czerwonych 

gór. Pomiędzy palmami przykucnęły niskie białe budynki hotelików, barwne sklepiki czy 

restauracje. Na plaży rozpościerają się arabskie restauracje w "leżącym stylu", wyścielone 

dywanami i poduszkami. Tu można spędzić wolny czas relaksując się cały dzień lub po 

całodziennym nurkowaniu odpoczywać wygodnie w gronie przyjaciół przy kieliszku i fajce 

wodnej. Typowy arabski charakter miasteczka dopełniają beduini orazi ich wielbłądy i kozy.

Wybrzeże Zatoki  Aqaba  oferuje świetne warunki do nurkowania i  właśnie w okolicach 

Dahabu znajdują się takie znane miejsca nurkowe 

jak Blue Hole, Canyon czy Islands. Stąd rownież 

wyruszają nurkowe expedycje  na wielbłądach na 

trudno dostępne i niezniszczone miejsca nurkowe 

jak Ras Abu Gallum czy Gabr el Bint.

Ogólne informacje: 
Dahab  jest  położony  na  wschodnim  wybrzeżu 

Półwyspu Synajskiego 85 km od lotniska w Sharm 

el Sheikh, 150 km od Eilatu (lotnisko), a 600 km od 

Kairu  (ok.  7  godzin  podróży  klimatyzowanym 

autobusem).  W turystycznej  dzielnicy Dahabu,  zwanej  Masbet,  jest  wszędzie blisko,  w 

zasięgu  do  500  metrów  od  hoteli  znajdziecie  pocztę,  kantory,  mnóstwo  sklepików  z 

http://www.patataj.com.pl/
http://www.patataj.com.pl/
http://www.patataj.com.pl/


pamiątkami, odzieżowe i spożywcze, restauracje różnych stylów i jakości, biura podróży, 

internetcafé,  międzynarodowe  telefony,  poprostu  wszystko  co  dzisiejszy  turysta 

potrzebuje. A naturalnie i kilkanaście baz nurkowych. W nowym centrum Dahab, zwanym 

Medina czyli miasto, oddalonym około 3 km znajdują się urzędy, bank i poczta.

W  Dahabie  proponujemy  kursy  nurkowania  w  systemie  PADI,  z  polskim 

instruktorem, jak również nurkowania rekreacyjne:

Rodzaj kursu Cena w EURO
OWD (Open Water Diver) 350
AOWD (Advanced Open Water Diver) 250
Specjalizacja deep 150
Specjalizacja nocne 155
Specjalizacja nitrox 250
Specjalizacja wrakowe 260
Specjalizacja skuter podwodny 150
Dzień nurkowy (2 nurkowania) 40
Nurkowanie  na wielbłądach – Gabr El Bint 35 (dopłata do dnia nurkowego)
Thiestlegorm 80 (dopłata  do  dnia  nurkowego)  UWAGA: 

Wymagana wiza egipska !!!

Prosimy o kontakt (wyjazdy@kpenzo.pl) w celu uzyskania dokładniesjszych informacji o 

dostępnych przelotach i hotelach.

mailto:wyjazdy@kpenzo.pl


CZŁONKOWSTWO W KLUBIE KP ENZO

Przystępując do Klubu KP ENZO będą Państwo otrzymywać aktualne informacje 

o planowanych wyjazdach w kraju  i  zagranicą,  ofercie  nauki  nurkowania oraz spotkań 

Klubowiczów KP ENZO. 

Serdecznie  zapraszamy  do  zarejestrowania  się  na  naszej  stronie  internetowej 

www.kpenzo.pl w zakładce KONTAKT. Pragniemy podkreślić, że członkostwo w Klubie nie 

zobowiązuje do czynnego udziału w działalności Klubu i oczywiście jest BEZPŁATNE.

Chętnie  odpowiemy  na  wszytskie  prytania.  Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową 

www.kpenzo.pl  lub  do kontaktu telefonicznego, oraz email z naszymi Organizatorami:

 Adaś, 0 604 199 199, kpenzo  @kpenzo.pl  , kursy nurkowania – Polska 

 Kasia, 0 505 082 750, info@kpenzo.pl, wyjazdy@kpenzo.pl - Wyjazdy

Z pozdrowieniami

EKIPA KP ENZO
Bo nurkowanie jest fajne!

mailto:wyjazdy@kpenzo.pl
mailto:info@kpenzo.pl
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