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Sylwestrowe
Safari
Nurkowe
w Egipcie!

Termin:
29.12.2016 - 05.01.2017

Dalekie Południe
Morza Czerwonego
Sylwester to wspaniała pora
Sylwester
na świętowanie w
towarzystwie ludzi, którzy
mają te same
zainteresowania.
Ofertę naszą
przygotowaliśmy również z
myślą o bliskich, którzy nie
są jeszcze nurkami w
stopniu zaawansowanym...
Stąd pomysł na łatwą trasę,
którą niewątpliwie będą
okolice St. John's na Dalekim
Poludniu Morza Czerwonego
z przepięknymi rafami
koralowców.
Proste nie oznacza jednak
nudne.... Dla wytrawnych
nurków planujemy wypady
do tuneli wokół
zapierających dech w
piersiach pinakli na bardzo
urozmaiconych rafach.
Na naszej trasie mamy
szansę spotkać rekiny,
żółwie i delfiny!

Rozpoczynamy w Marsa
Alam. Tutaj
zaplanowaliśmy dwa nurki
podczas których
skoncentrujemy się na
osobach nurkujących po
przerwie bądź w nowej
konfiguracji sprzętowej.
Podczas nocnego rejsu
przekroczymy Zwrotnik
Raka i zbliżymy się do Raf
Świętego Jana. Rafy te są
wyjątkowe ze względu na
swoje niespotykane na
północy i w centralnej
części Morza Czerwonego
formy. Tamtejsze rafy
tworzą strzeliste cokoły
wznoszące się nad
powierzchnię wody z
głębokości 20-25 metrów.
Tunele i korytarze
przecinające te formy
otwierają się w rajskiej
postaci laguny i koralowe
ogrody.

Odwiedzimy przepiękną
rafę o tajemniczej nazwie
Um el Khararim, która w
języku polskim brzmi
Matka Dziur.
Inne miejsca jakie
odwiedzimy to będą
między innymi Gotta Kibir,
Habili czy Small Habili,
gdzie dna nie dotkniemy....
będziemy płynęli według
rytmu nadanego nam
przez prądy wodne wzdłuż
dramatycznie
wyglądających skał
ginących w toni wodnej.
Mamy nadzieję spotkać tu
rekiny białopłetwe i szare
rekiny rafowe.
Plan safari zakłada
oczywiście nurki nocne
podczas których
zobaczymy płaszczki,
mureny i najeżki ale
gwiazdą wieczoru będzie
hiszpańska tancerka.

Zanurkujemy też w
oświetlonych promieniami
słońca grotach Claudia
Reef i przejdziemy przez
skalne labirynty Malahi.
Ostatniego dnia
odwiedzimy słynną rafę
Elphinston w pobliżu
Marsa Alam.
Zapowiada się
niezapomniana przygoda
w czarujących zakątkach
świata podwodnego.
Dodatkowym atutem trasy
naszego safari jest fakt, że
miejsca jakie odwiedzimy
nie są nadużywane przez
turystów, dzięki czemu
zachowały doskonały stan
rafy i bogactwo życia.
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Lot do Egiptu, transfer na łódź
check dive / Shab Marsa Alam, Abu Galawa; 2 nurki
Habili Uli, Um el Eroug, Dangerous Reef; 3/4 nurki
Habiley Ali, Big Gotta, Erg Abu Baslla; 3/4 nurkowania
Small Gotta, Um el Khararim, Sernaka Island; 3/4 nurkowania
Foury Shoal-Claudia, Malahai, Shaab Sharm; 3/4 nurkowania
Elphinstone Reef; 2 nurkowania
transfer na lotnisko, lot powrotny z Egiptu

Plan ten ma charakter orientacyjny i uzależniony jest od warunków pogodowych i
kwalifikacji uczestników.
Termin: 29.12.2016 - 05.01.2017
Cena safari: 790.00 EUR + 1650 PLN
Cena safari obejmuje:
- transfer: lotnisko - łódź - lotnisko,
- 7 noclegów, z czego pierwszy lub ostatni mogą mieć miejsce w hotelu,
- trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski (w pierwszym dniu posiłki zaczynają się
kolacją, a w ostatnim kończą śniadaniem)
- napoje: kawa, herbata, napoje gazowane
- polski przewodnik nurkowy
- butle 11l (oraz ich napełnianie)
- balast (bez taśm lub kieszeni balastowych)
- nurkowania (2-4 w zależności od dnia)
- ubezpieczenie KL, NW uwzględniające
wypadki nurkowe
- przelot na trasie Polska - HRG/RMF
Cena safari NIE obejmuje:
-

wizy egipskiej - 25USD
napiwku dla załogi - 30EUR
dodatkowych posiłków poza łodzią
pozostałego sprzętu nurkowego
opłaty Reef Protection Fee - 15EUR
butli 15l lub dodatkowej butli do side mont - 35EUR
nitrox (11l - 70EUR; 12l lub 15l - 90EUR / całe safari)
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