
 

Zapraszamy na długo wyczekiwane SAFARI dla nurków HSA W EGIPCIE  

Dobrze wszyscy wiemy, że podwodny EGIPT jest piękny, tęsknimy za nim, a do tego jest blisko          

i ciepło  Tak więc czas zorganizować wyjazd, o którym wszyscy od dawna mówimy i marzymy  

Egipskie SAFARI na DALEKIM POŁUDNIU przeznaczone dla nurków HSA i osób towarzyszących! 

Maj to idealny czas na taki wyjazd – czas przedwakacyjny, woda już ciepła i nagrzana, ale nie ma 

jeszcze wielkich upałów, a pod wodą duuużo życia!  

SAFARI to idealna forma spędzenia czasu wolnego dla tych, którzy kochają nurkowanie, relaks       

i słońce. Nurkujemy ile tylko się da, nabywamy doświadczenia, a w między czasie odpoczywamy    

i relaksujemy się na komfortowej łodzi safari.  

To również idealna formuła wyjazdu dla tych, którzy chcieliby podwyższyć swoje doświadczenie    

i zrealizować kurs AOWD – w trakcie naszego safari będzie taka możliwość   

Safari St John's odbywa się na prostych i bardzo przyjemnych rafach na Dalekim Południu Morza 

Czerwonego. To właśnie ta trasa jest rekomendowana  dla osób z mniejszym doświadczeniem 

nurkowym jako najłatwiejsza. Osoby z wyższymi stopniami też nie będą się nudzić, ponieważ na 

trasie planowane są nurkowania w tunelach, wokół przepięknych pinakli na bardzo 

urozmaiconych biologicznie rafach. To na tej trasie można spotkać niegroźne dla nurków rekiny, 

bardzo często żółwia, a snorkling wśród stada delfinów w Dolphin House jest gwarancją 

niezapomnianych wrażeń.  

Punktem startu safari jest przystań - Marsa Alam. Pierwszego dnia wykonujemy dwa nurkowania 

w stylu check dive (szczególnie cenne dla osób, które miały przerwę w nurkowaniu lub nurkują    

w nowej konfiguracji sprzętowej). Wyruszamy w nocny rejs, podczas którego przekraczamy 

Zwrotnik Raka i docieramy do raf położonych w pobliżu granicy egipsko-sudańskiej. Rafy 

Świętego Jana obejmują formy niespotykane w centralnej i północnej części Morza Czerwonego. 

Przyjmującą postacie cokołów, wznoszących się do powierzchni z głębokości 20-25 metrów, 

poprzecinanych korytarzami i tunelami otwierającymi się w laguny i koralowe ogrody. Jedną         

z takich raf jest przepiękna Um el Khararim (Matka Dziur). Na innych miejscach nurkowych, 

takich jak Gotta Kibir, Habili Ali czy Small Habili będziemy nurkowali nie osiągając głęboko 

położonego dna. Popłyniemy w toni, pchani łagodnym prądem, wzdłuż wspaniałych, bogato 

porośniętych ścian. To właśnie tutaj najczęściej spotyka się rekiny białopłetwe i szare rekiny 

rafowe. Wszystkie miejsca nurkowe cechuje bogactwo życia i doskonały stan rafy, związany          

z niewielkim obciążeniem turystycznym tego rejonu. Nie rozczarują nas też nurkowania nocne, 

podczas których spotyka się hiszpańskie tancerki, najeżki, płaszczki i mureny. Przedostatni dzień 

safari spędzamy, przy Foury Shoal. Zanurkujemy w prześwietlonych promieniami słońca grotach 

Claudia Reef oraz zapuścimy się w labirynty Malahi. Ostatni dzień safari spędzimy na słynnej rafie 

Elphinston w okolicach Marsa Alam. 



 

Dzień 1 – 12 maja: Przylot z Polski. Transfer na łódź. 

Dzień 2 – 13 maja:  wypłynięcie z portu, check dive Shab Marsa Alam, Abu Galawa, rejs na St. Johns - 2 
nurkowania. 

Dzień 3 – 14 maja: Habili Ali, Um el Eroug, Dangeraous reef - 3/4 nurkowania. 

Dzień 4 – 15 maja:  Habiley Ali, Big Gotta, Erg Abu Baslla - 3/4 nurkowania. 

Dzień 5 – 16 maja: Small Gotta, Um el Khararim, Sernaka island - 3/4 nurkowania. 

Dzień 6 – 17 maja: Foury Shoal - Claudia, Malahai, Shaab Sharm - 3/4 nurkowania. 

Dzień 7 – 18 maja: Elphinstone Reef - 2 nurkowania. 

Dzień 8 – 19 maja: transfer na lotnisko, wylot do Polski. 
 
Powyższy plan ma charakter orientacyjny.  

Realna trasa safari jest zawsze uzależniona od konfiguracji przelotów, warunków pogodowych i kwalifikacji 
uczestników. 
 

Wymagania: 

safari jest bardzo proste. Wystarczy stopień podstawowy i nawet kilka / kilkanaście nurkowań.  

W zależności od warunków pogodowych i ostatecznej konfiguracji grupy: 

Nurkowie ze stopniem OWD HSA A i wyżej – mają możliwość zrealizować 3-4 nurkowania dziennie 

Nurkowie ze stopniem OWD HSA B - mają możliwość zrealizować 2-3 nurkowania dziennie. 

Nurkowie ze stopniem OWD HSA C - mają możliwość zrealizować 1-2 nurkowania dziennie. 

 

Warunkiem wyjazdu są ważne badania lekarskie dopuszczające do wzięcia udziału w nurkowaniach!  

 

 

 



 

810 EUR + przelot 1550 PLN  
Zniżka dla certyfikowanych nurków HSA: 10% od ceny safari + rozbicie płatności na 6 rat! 

 

Zapraszamy również Wasze nurkujące osoby towarzyszące! Zaproście na wyjazd nurkujących mężów, 
koleżanki, synów, znajomych itd.  

Ilość miejsc ograniczona!!! 

(Dla osób towarzyszących zniżka 5%)   

 

Cena safari obejmuje: 

 transfer na trasie: lotnisko - łódź - lotnisko, 

 7 noclegów, z czego pierwszy lub ostatni może mieć miejsce w hotelu, 

 trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski (w pierwszym dniu posiłki zaczynają się kolacją, a w 
ostatnim dniu kończą się śniadaniem), 

 opiekę polskiego przewodnika / instruktora nurkowego, 

 opiekę egipskiego przewodnika / instruktora nurkowego,  

 opiekę KADRY HSA, 

 butle 11l (oraz ich napełnianie powietrzem), 

 balast (bez taśm lub kieszeni balastowych), 

 napoje: kawa, herbata, napoje gazowane, woda, 

 w zależności od warunków pogodowych i uprawnień: 2 nurkowania pierwszego dnia, 3-4 
nurkowania w dniach 2-5, 2 nurkowania ostatniego dnia, 

 ubezpieczenie KL, NW obejmujące nurkowanie,  

 przelot na trasie Polska HRG/RMF. 
 

Cena safari nie obejmuje: 

 wizy egipskiej - 25 USD (płatne na lotnisku gotówką), 
 opłaty Reef Protection Fee - 15 EUR (płatne na łodzi gotówką), 
 napiwku dla załogi - 30 € (płatne na łodzi gotówką), 
 napiwku dla egipskiego przewodnika 5-10 EUR (płatne na łodzi gotówką), 
 dodatkowych posiłków poza łodzią, 
 pozostałego sprzętu nurkowego (możliwość wypożyczenia w Krakowie – w przypadku innego 

miejsca zamieszkania, możliwość wysłania sprzętu kurierem), 
 butli 15l (35 € płatne na łodzi gotówką), 
 nitrox (70 € na całe safari: 12l, 15l: 90€ - płatne na łodzi gotówką). 



 

Warunki płatności dla nurków HSA: 
 

I rata - 1550 PLN do 48 godzin od potwierdzenia rezerwacji miejsca (w przypadku braku możliwości 
wpłaty jednorazowej – możliwość rozbicia wpłaty na dwie części). 

II rata – 150 euro do dnia 10 września 

III rata – 150 euro do dnia 10 listopada 

IV rata – 150 euro do dnia 10 stycznia  

V rata – 150 euro do dnia 10 lutego 

VI rata – 129 euro do dnia 10 marca 

Możliwość wpłaty jednorazowo lub innego rozłożenia rat – prosimy o informacje przy zgłoszeniu. 

 

Wpłat można dokonywać w walucie na konto walutowe lub w PLN po przeliczeniu wg kursu 
sprzedaży banku BZWBK z dnia wpłaty. 

Numery kont: 

Bank Zachodni WBK S.A. 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
EUR PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602 

 

 


