EGIPT SAFARI – Brothers Islands, Daedalus
5-12 październik 2017

Każdy zaawansowany nurek zna BROTHERS ISLANDS - jedne z piękniejszych miejsc nurkowych na
świecie. Są to szczyty dwóch podwodnych gór wyrastających z głębin Morza Czerwonego, oddalonych
o około 60 mil od brzegu Egiptu. Wchodzące w skład Narodowego Parku Morskiego, wyspy oferują
zapierające dech w piersiach nurkowania na ścianach porośniętych miękkimi koralami, lasami gorgonii
tworzącymi kalejdoskop nieustająco zmieniających się barw. Zachwycają one różnorodnymi gatunkami
pelagicznych zwierząt. Duże tuńczyki, okonie morskie (jack fish), lucjanusy, którym czasem towarzyszą
rekiny młoty, silvertips, white tip sharks i manty. Nawet rzadki kosogon może być zauważony na naszych
znurkowaniach. Spotkanie na północy i południu wysp Brothers żarłaczy rafowych jest niemal pewne. Na
porządku dziennym są również spotkania z murenami, wielkimi strzępielami rafowymi i żółwiami.
Usatysfakcjonowani będą również płetwonurkowie, których pasjonuje nurkowanie na wrakach. Przy zachodnim
brzegu Wielkiego Brata spoczywa wrak 75-metrowego transportowca „Aida”, który zatonął w 1957 roku po
zderzeniu ze ścianą wyspy. Wrak porastają przepiękne korale miękkie i twarde we wszystkich możliwych
barwach, a w zakamarkach nadbudówek i ładowni można spotkać czerwone strzępiele rafowe. Drugi z wraków,
„Numidia”, spoczywa przy północno-zachodnim krańcu wyspy. Jest to potężny 137-metrowy brytyjski
transportowiec, który osiadł na rafie w roku 1901. Szczątki uszkodzonej części dziobowej, wbite w rafę
koralową można znaleźć już na głębokości 8 m, jednak główna część kadłuba rozpoczyna się na głębokości około
20 metrach i opada do 80 metrów. Ponieważ wrak leży idealnie na stępce, dokładnie na północnym cyplu wyspy,
często omywają go silne prądy, przyciągające duże zwierzęta pelagiczne, w tym rekiny krążące wokół
sterczącego w toni masztu. Wrak porastają gęsto twarde i miękkie korale, zamieszkują go całe ławice ryb.
Często spotkać tu można duże strzępiele i stada tuńczyków. Drugi z wraków, „Numidia”, spoczywa przy
północno-zachodnim krańcu wyspy. Jest to potężny 137-metrowy brytyjski transportowiec, który osiadł na rafie
w roku 1901. Szczątki uszkodzonej części dziobowej, wbite w rafę koralową można znaleźć już na głębokości 8
m, jednak główna część kadłuba rozpoczyna się na głębokości około 20 metrach i opada do 80 metrów. Ponieważ
wrak leży idealnie na stępce, dokładnie na północnym cyplu wyspy, często omywają go silne prądy, przyciągające
duże zwierzęta pelagiczne, w tym rekiny krążące wokół sterczącego w toni masztu. Wrak porastają gęsto
twarde i miękkie korale, zamieszkują go całe ławice ryb. Często spotkać tu można duże strzępiele i stada
tuńczyków. Atrakcją pobytu przy brzegu Dużego Brata będzie również wizyta w XIX-wiecznej latarni morskiej
zbudowanej przez Anglików.

Program ramowy:
5.10.2017

WYLOT Z WARSZAWY DO HURGARDY. NOCLEG W HOTELU LOTUS BAY, RANO WYPŁYNIĘCIE

6-11.10.2017 SAFARI NURKOWE WOKÓŁ BROTHER ISLANDS
12.10.2017

TRANSFER NA LOTNISKO I WYLOT DO WARSZAWY

ŁÓDŹ C-ECHO-1 MA 34 M DŁUGOŚCI I 8 SZEROKOŚCI, ZABIERA NA POKŁAD 24 PASAŻERÓW. POSIADA
PRZESTRONNY, LUKSUSOWO WYPOSAŻONY SALON (TV/VOD/STEREO SYSTEM) ORAZ ODDZIELNĄ
CZĘŚĆ JADALNĄ. NA ŁODZI ZNAJDUJE SIĘ DUŻY, DREWNIANY POKŁAD” SŁONECZNY” WYPOSAŻONY
W KOMFORTOWY ZESTAW WYPOCZYNKOWY, MNIEJSZY, ZACIENIONY POKŁAD NA NAJWYŻSZYM
POZIOMIE ORAZ PRZESTRONNY, DOLNY POKŁAD NURKOWY.WSZYSTKIE KABINY WYPOSAŻONE SĄ
W KLIMATYZACJĘ, TV ORAZ PRYWATNĄ ŁAZIENKĘ Z WANNĄ LUB PRYSZNICEM I CIEPŁĄ WODĄ.
4 Z NICH ZNAJDUJĄ SIĘ NA GÓRNYM POKŁADZIE A 8 NA DOLNYM. WYŻYWIENIE JEST PODAWANE
W FORMIE BUFETU 3 RAZY DZIENNIE, NAPOJE BEZALKOHOLOWE DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY DZIEŃ.
ORGANIZATOR ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY ŁODZI NA INNĄ JEDNOSTKĘ TEJ SAMEJ KLASY.
http://www.diveandcruise.com/boat/c-echo-i

CENA Safari: 780 Euro
Cena safari zawiera:
 Zakwaterowanie 6 nocy/6 dni na łodzi
 Transfery z/na lotnisko w Hurghadzie
 Wiza egipska
 Ubezpieczenie turystyczne
 Opłata klimatyczna
 Pełne wyżywienie (3 x bufet oraz przekąski i owoce między nurkowaniami)
 Napoje: kawa, herbata, mleko, woda mineralna, soki, coca cola, fanta, sprite
 Butle nurkowe i ołów (Nie pasy. Pasy należy zabrać z Polski)
 NITROX – 70 Euro/za tydzień
 Opiekę polskiego instruktora i miejscowego przewodnika
 3 nurkowania dziennie (ostatniego dnia 2 nurkowania)

Cena nie zawiera:





Biletu lotniczego – ok. 1350 zł
90 Euro – opłaty parkowe
35 Euro - napiwki
15 Euro - opłata reef protection

Kursy nurkowania: Podczas Safari będzie możliwość zrobienia kursu:
 PROMOCJA - DEEP DIVER – 450 zł
 PROMOCJA - ENRICHED AIR DIVER – 450 zł
 PROMOCJA - NIGHT DIVER – 350 zł
 PROMOCJA - AOWD – 750 zł
Ceny kursów nie zawierają opłaty certyfikacyjnej - 130 zł

Informacje i zapisy:
Gosia 515 251 737 malgorzata@aquatravel.pl
Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA
Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze M 207649 w kwocie 397,413,00 złotych.
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady,
USA, Chin i Japonii, KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

