zaprasza

na safari w Egipcie

Najpiękniejsze wraki i rafy
północy Morza Czerwonego
POŁKNIJ WRAKOWEGO BAKCYLA
„Top północy” to trasa Safari łącząca najpiękniejsze miejsca nurkowe
północnej części Morza Czerwonego. W ciągu tygodnia odwiedzimy
leżące na otwartym morzu Wyspy Braci (Brother Islands)

oraz zanurkujemy na najbardziej znanych wrakach i rafach położonych
pomiędzy Safagą i Półwyspem Synaj. Safari adresowane jest

do zaawansowanych i średnio-zaawansowanych nurków, nie tylko
dla pasjonatów nurkowań wrakowych.

RAMOWY PLAN SAFARI
Dzień 1 - Przylot z Polski, transfer na łódź
Dzień 2 - wypłynięcie z portu, check dive
Dzień 3 - Duży Brat – 3 nurkowania
Dzień 4 - Mały Brat – 3 nurkowania
Dzień 5 – Rejon Ras Mohammad - 3/4 nurkowania
Dzień 6 - SS Thistlegorm, wraki na Abu Nuhas - 3/4 nurkowania
Dzień 7 – rafy i wraki w okolicach Hurghady (El Mina, AbuRamada,
Gift- un lub Shab el Erg) - 2 nurkowania
Dzień 8 – transfer na lotnisko, wylot do Polski
Program ramowy może ulec zmianie ze względu na czynniki pogodowe
oraz inne nieprzewidziane okoliczności.

INFOIRMACIE I ZAPISY

Miłosz

603 173 049
milosz@aquadiver.pl

Zaczynamy od dwóch nurkowań w przybrzeżnym
rejonie Hurghady lub Marsa Alam, a następnie kierujemy się na Wyspy Braci. Przed nami trzy nurkowania na
Wielkim Bracie, podczas których zobaczymy leżący na
krawędzi północnego plateau wrak frachtowca „Numidia”, a także wrak frachtowca „Aida” leżącego w centralnej części wyspy. Trzecie nurkowanie pozwala
poznać południowe plateau wyspy i spotkać rekiny
krążące wokół zacumowanych łodzi. Po południu
możemy odwiedzić wyspę, wspiąć się na
najwyższą w Egipcie latarnię morską, a także porozmawiać z latarnikami i kupić pamiątkową koszulkę.
Następnego poranka łódź przycumuje do położonego
2 km na południe Małego Brata.
Wykonamy przy tej niewielkiej wyspie trzy
nurkowania. Poranne nurkowanie na północnym
plateau jest okazją do spotkania z szarymi
rekinami rafowymi majestatycznie wypływającymi do
nurków z błękitnej toni. Na nurkowaniu przy wschodnim
brzegu wyspy zobaczymy rzędy potężnych gorgonii,
wśród których uwijają się ławice ryb. Popołudniowe
nurkowanie wykonamy wzdłuż zachodniego brzegu
rafy, kończąc je przy plateau południowym.

Rozpoczynając powrót do brzegu w rejonie Ras
Mohammad zanurkujemy na słynnej rafie Shark
i Yolanda oraz w rejonie Mahmud Ed zwiedzając wrak
Dunraven. Kolejne przepłyniecie odbywa się w kierunku
cieśniny Gubal i jeżeli morze będzie dla nas łaskawe
trzykrotnie nurkujemy na wraku najsłynniejszego wraku
na Morzu Czerwonym – SS „Thistlegorm”.
Na SS Thistlegorm'ie być może przeżyjecie jedno
swoich najpełniejszych nurkowa, a na pewno zapamiętacie je na długo ponieważ czeka na Was prawdziwa wisienka na torcie - wrakowe nurkowanie nocne!
Kolejny cel wyprawy to Stalowea Rafy (Abu Nuhas).
Wykonamy tutaj nurkowanie na wraku „Gianis D”,
„Carnatic” lub „Chrysoula”. Ostatniego dnia odwiedzamy rafy w pobliżu Hurghady (Abu Ramada lub Giftun)
oraz wrak ścigacza „El Mina” zatopionego podczas
wojny 7-dniowej.
Trasę tą możemy zrealizować w co najmniej czterech
wariantach w zależności od portów, z których wypływamy i dopływamy oraz w zależnści od pogody. Nie mniej
jednak trasa ta opiera się na trzecch pewnych punktach: Wyspy Braci, rafie Abu Nuhas i wraku Thistlegorm.

ZAPEWNIAMY:

- Sprawdzoną i doświadczoną załogę Prowadzenie
safari przez polskiego instruktora nurkowania
- Pełne ubezpieczenie nurkowe Wpis do CEOTiPT
nr Z/7/2012 Koncesja Organizatora Turystyki
- Kompleksowa obsługa biura w Polsce Polskie grupy
- Możliwość zrealizowania na safari kursów SSI
lub PADI: AOWD, deep, bojka, doskonała pływalność,
DPV (skuterowa), nocna, nitrox, wraki

CENA ZAWIERA:

- Transfer na trasie: lotnisko – łódź – lotnisko
- 7 noclegów, pierwszy lub ostatni może mieć miejsce
w hotelu. Trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski
- Polski przewodnik nurkowy
- Butle 11l (oraz ich napełnianie)
- Balast (bez taśm lub kieszeni balastowych)
- Napoje: kawa, herbata, napoje gazowane
- 2 nurkowania pierwszego dnia 3-4 nurkowania
w dniach 2-5 2 nurkowania ostatniego dnia
- Ubezpieczenie KL, NNW uwzględniające nurkowanie
rekreacyjne

KOSZT SAFARI: 1010 euro
Nie zawiera kosztu przelotu

1-8.12.2022

CENA NIE ZAWIERA:

- Wizy egipskiej - 25$
- Napiwku dla załogi – 35€
- Napiwku dla egipskiego przewodnika - 10€
- Pozostałego sprzętu nurkowego
- Opłaty Reef Protection – 15€
- Opłaty Parkowej - 50€
- Opłaty Portowej - 10-20€ (W przypadku startu lub zakończenia safari w Port Ghalib)

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

