Historia naszej promocji w czasie COVID19.
Jako 3WILL posiadamy centrum nurkowe w Egipcie w Marsa El Alam i od pół
roku Resort Nurkowy w Morskim Parku Narodowym na Bunaken.
Żeby obsłużyć naszych Klientów, potrzebujemy zespołów, w Egipcie 12
osobowego, a 25 osobowego na Bunaken.
Mamy zaufanych ludzi, z którymi zdążyliśmy się zżyć i których potrzebujemy.
Na Bunaken jesteśmy z kilku resortów, który postanowił pomóc lokalnej
społeczności, oferując pracę pomimo COVID19.
Aktualnie utrzymujemy etaty, nasi pracownicy zostali przesunięci do
niecodziennych dla nich prac na pól etatu.
Zatrudniamy także specjalistów budowlanych z wyspy.
Bunaken to mała wyspa, gdzie ludzie żyją głównie z turystyki, w szczególności
nurkowej. Sądzimy, że nasze postępowanie choc odrobinę wspomaga lokalną
społeczność, a nam przybywa przyjaciół J.
Na Bunaken przejęliśmy resort z domkami i pokojami w niskim standardzie.
Podjęliśmy decyzje o znacznym podniesieniu ich standardów, jednocześnie
zachowując ich wyspiarski wygląd, żeby oddać w ręce naszych Klientów miejsce
w którym będą się czuli dobrze i gdzie będą chcieli wracać jak do siebie.
Do Waszej dyspozycji będzie:
• 5 luksusowych klimatyzowanych domków typu bungalow
• 8 pokoi w małym budynku, a z tego 4 na parterze przystosowane dla osób
niepełnosprawnych – wszystkie mają być klimatyzowane
• 8 standardowych domków typu bungalow
• 3 domki w standardzie backpackers.
•
Każdy znajdzie coś dla swoich wymagań, ale także na własną kieszeń.
Bunaken to miejsce wyjątkowe w szczególności dla nurków, choć odwiedza je
również wiele osób nienurkujących. Wyspa jest malownicza otoczona piękną
rafą, nienurkujący mają zachwycające i bezpieczne warunki do snurkowania.
Dużą popularnością cieszą się piesze wycieczki po wyspie, albo na
wypożyczonych skuterkach.
Będziemy mogli jednocześnie ugościć 50 osób, a jesteśmy przygotowani na to, że
każda z nich może być nurkiem J.
Do Waszej dyspozycji przygotowany jest duży dry-room, gdzie z przyjemnością
zostawicie swój sprzęt po nurkowaniach.
Jesteśmy w posiadaniu dwóch łódek nurkowych operujących w całym parku
narodowym Bunaken.
W resorcie znajduje się odpowiednio duża restauracja, a za chwilę gotowy
będzie odpowiednio duży bar.
Całość infrastruktury przygotowujemy tak, żeby była przyjazna dla osób
niepełnosprawnych. Nauczyliśmy się współpracować w nurkowaniach z
grupami niepełnosprawnych w Egipcie, stąd zdecydowaliśmy się wykorzystać to
również w Indonezji.

Stąd przygotowaliśmy, aż tak mocną promocję dla Was, którzy przecież jeszcze
na pewno chcecie kiedyś zanurkować.
Zauważcie, że wystarczy zakupić jedynie 10 kuponów i tym samym otrzymacie
kupony z 10 kolejnymi numerami – czyli wygrana pewna. Płacicie 900 euro, w
zamian dostajecie 9 Voucherów o wartości 100 Euro każdy i jeden Voucher o
wartości 600 Euro, do wykorzystania jako tygodniowy pobyt na Bunaken z 12
nurkowaniami w cenie i wyżywieniem. Razem otrzyma Voucherów o wartości
1500 Euro – to 40% rabatu!
Ponadto dostaniecie również 9 kuponów biorących udział w losowaniu nagrody
o wartości 2070 Euro – pobytu 10 dniowego w resorcie dla dwóch osób, z
nurkowaniami I wyżywieniem.
Gdyby Centrum Nurkowe albo Tour Lider zdecydowali się na zakup 100
kuponów to wyliczyliby, że otrzyma 10 Voucherów 600 Euro, 90 Voucherów 100
Euro i Voucher 2070 Euro – razem to 17070EURO – rabat 47%.

