
SAFARI HSA W EGIPCIE  
– trasa Północna / Wraki 

 



Egipskie safari dla nurków początkujących i zaawansowanych -  
JEDZ, ŚPIJ, TAŃCZ, NURKUJ…  
Czekają na Was wyjątkowe i niezapomniane wakacje! 
  

 

 

 

 Zapraszamy na safari nurkowe w Egipcie, które umożliwia odwiedzenie tych miejsc nurkowych, które są 
najczęściej niedostępne przy bliskich wypłynięciach realizowanych podczas pobytów stacjonarnych. 
Proponujemy również podniesienie kwalifikacji (kurs HSA AOWD lub specjalizacje nurkowe: 
nitroks/deep/wrakowa).  

Safari nurkowe to wygoda i relaks – jest to tygodniowy rejs po Morzu Czerwonym na pokładzie dużej                    
i przestronnej łodzi motorowej, która jest specjalnie przygotowana do tego typu imprez: łączy w sobie funkcję 
bazy hotelowej oraz centrum nurkowego, pozwalając na wygodny pobyt na morzu oraz zapewniając dobrą 
logistykę prowadzenia kursów i nurkowań.  

Każdy uczestnik mieszka w dwuosobowej kajucie z klimatyzacją i łazienką.  

Łódź safari ma również pokład słoneczny, częściowo zacieniony, gdzie doskonale wypoczywa się pomiędzy 
nurkowaniami oraz spędza aktywnie wieczory w miłym gronie    

TERMIN WYJAZDU: 28 września – 5 października 2019.  

* Termin może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty czarterowe. 

 

 



Program 

 
Dzień Program 

1 – 28 września 
(sobota) 

Wylot z Warszawy do Hurgady lub Marsa Alam. Transfer na łódź, zakwaterowanie, kolacja.  

2 – 
29 września  

Start safari, check dive. Pełne wyżywienie. Tego dnia w zależności od godziny przylotu dnia 
poprzedniego, godziny zaokrętowania, portu wypłynięcia i poziomu wyszkolenia uczestników 
realizujemy 1 - 3 nurkowania.  

3 – 6 
30 września –  
3 października 

SAFARI NURKOWE. Pełne wyżywienie. 3 nurkowania dziennie, w tym ok. 2-3 nurkowania 
nocne oraz możliwość udziału w kursach wyższych i specjalizacjach. 

7 –  
4 października  

Powrót do portu, ostatnie nurkowania na wyjeździe (ilość i godziny w zależności od przelotu 
dnia następnego i portu do którego przypłyniemy). Kolacja i huczna impreza pożegnalna  

8 – 5 października  
(sobota) 

Wolne przedpołudnie, wylot i przylot do Polski (może być dnia następnego). 

* Program wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów, 
warunki pogodowe i wyszkolenie uczestników. 



Cena wyjazdu: 810 euro + 1550 pln 
Dofinansowanie od Nautica Travel na grupę: 5000 euro. 

 

Cena wyjazdu nie obejmuje: 

• Dojazdu na lotnisko w Warszawie, 

• wizy egipskiej – 25 usd (płatne na lotnisku gotówką), 

• opłaty Reef Protection – 15 euro (płatne na łodzi gotówką), 

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony, 

• napiwku dla egipskiego przewodnika - 10 euro, 

• napiwku dla załogi łodzi – 35 euro,  

• opłaty portowej w Port Ghalib – 2 x 10 EUR (płatne gotówką na łodzi          
w przypadku korzystania z tego portu - potwierdzenie z którego portu 
ostatecznie wypływamy – przed wylotem na safari). 

Dopłaty opcjonalne: 

• Nitroks (70 € na całe safari butla 12l, 15l: 90€ - płatne na łodzi gotówką). 

• Butla 15l (35 € płatne na łodzi gotówką), 

• Kurs AOWD / specjalizacja deep / specjalizacja nitroks / specjalizacja 
wrakowa : 50 euro + koszt certyfikatu i książki (cena promocyjna dla 
nurków HSA i osób towarzyszących). 

 

 

 

Cena wyjazdu obejmuje: 

• Przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam lub Hurgada – Warszawa: 
liniami czarterowymi, 

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

• opiekę lokalnego przewodnika nurkowego oraz załogi łodzi,                                                                                         

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

• prywatne transfery lotnisko – łódź– lotnisko (Egipt), 

• składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny, 

• ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe, 

• 6 dni nurkowych (butle 12l z powietrzem, balast), 

• napoje: kawa, herbata, napoje gazowane, 

• Pomoc kadry HSA przy nurkowaniach. 



STAR JET 
 Mocna, stalowa konstrukcja i wysoka dzielność morska gwarantują 

bezpieczeństwo rejsu z dala od brzegu. Estetyczne wykończenie wnętrz, 
przestronne kajuty, tekowy pokład i ergonomiczne rozplanowanie pokładu 
nurkowego zapewniają komfortowy pobyt oraz dużą swobodę w przygotowaniu 
do nurkowania na safari. Łódź posiada licencję na wszystkie trasy safari 
realizowane w Egipskiej części Morza Czerwonego. 

• Infrastruktura socjalna 

Łódź safari ”Star Jet” oferuje 13 klimatyzowanych, dwuosobowych kabin, każda      
z własną łazienką oraz dwoma rozdzielonymi łóżkami. Do dyspozycji gości 
są:  pokład słoneczny, jadalnia, klimatyzowany salon wyposażony w sprzęt audio    
i DVD. Pościel i ręczniki w cenie. 

• Załoga  

składa się z 10 osób. W jej skład wchodzą: kapitan, zastępca, kucharz, asystent 
kucharza, steward, mechanik, zastępca mechanika, 3 marynarzy. W rejsie safari 
zawsze bierze udział polski instruktor nurkowania oraz egipski przewodnik            
z wieloletnim doświadczeniem, do którego mamy pełne zaufanie!  
 

 



Informacje dodatkowe: 

 
• Posiłki na łodzi safari są umiejętną kombinacją kuchni egipskiej i europejskiej. Śniadanie: 

omlety, naleśniki, jajka sadzone, jajka na twardo, sery, miód, owoce, pieczywo tostowe       
i egipskie „berety”. Lunch to w gruncie rzeczy lekki obiad: wołowina, kurczak, kalmary, 
ryba, ryż, makaron i warzywa. Kolacja jest bardziej obfita - obejmuje dodatkowo zupę 
oraz obok dań mięsnych więcej dodatków i deser. Pomiędzy posiłkami podawane są soki 
i koktajle oraz tosty albo ciasto. Goście mogą w każdej chwili przygotować sobie kawę 
(również z ekspresu), wybrać pomiędzy kilkoma rodzajami herbaty oraz sięgnąć             
do lodówki po napoje gazowane: Coca-colę, Sprite’a i Fantę. Woda pitna podawana jest          
z dystrybutora, odpowiednika naszego "Daru Natury". Prosimy zabrać bidony. 

 

• Choroby morskiej na safari boi się każdy, kto nie był jeszcze na safari. Nie taki jednak 
diabeł straszny - po pierwsze łódź cumuje zawsze po zawietrznej stronie rafy,                   
na spokojnej wodzie. Po drugie, nawet jeżeli trafiliśmy na wietrzny tydzień, po pierwszej 
dobie, najdalej po 48 godzinach błędnik się przyzwyczaja i falowanie nie jest odczuwane 
w sposób przykry. Po trzecie, w pokładowej apteczce jest na podorędziu egipski 
odpowiednik naszego Aviomarinu o nazwie DRAMENEX. Te żółte tabletki pomogą 
bardziej wrażliwym osobom na godne znoszenie morskiej podróży. Niektórzy polecają 
herbatkę z imbirem! 

 

 

 



Safari Północne 

 
Plan rejsu obejmuje nurkowania na najsłynniejszych wrakach północnej części Morza 
Czerwonego. Przed nami legendarny SS „Thistlegorm”, podwodne muzeum z czasów II Wojny 
Światowej oraz wraki Stalowej Rafy – Abu Nuhas: „Carnatic”, „Giannis” D, „Chrisoula” i „Timon”. 
Pomyli się ten, który sądzi, że na wrakach nie spotkamy wielu zwierząt. Częstymi towarzyszami 
takich nurkowań są płaszczki, barakudy, rogatnice, żółwie, a czasami delfiny. Zanurkujemy na 
wielu wspaniałych rafach: Akwarium - Abu Ramada, przy lasach gorgonii wokół wyspy Giftun, 
wzdłuż pokrytych koralami ścian raf przy wyspie Tiran oraz w spektakularnym rezerwacie 
morskim Ras Mohammed. Rarytasem na tej trasie są również liczne nurkowania nocne, podczas 
których zobaczymy liliowce, piórówki, raki pustelniki, wężowidła i ślimaki nagoskrzelne. 
Pomiędzy Ras Mohammed a wrakiem SS „Thstlegormem” możemy zanurkować na wraku 
„Dunraven” oraz w przepięknym kompleksie koralowych ergów zwanym Alternatives. 
Odwiedzimy południową część Gota Abu Ramada. Safari to jest adresowane zarówno do 
pasjonatów nurkowań wrakowych, jak i do miłośników raf koralowych. Na trasie nie brakuje 
jednych i drugich. A prawdziwą wisienką na torcie może być nurkowanie nocne na słynnym 
SS „Thistlegorm”. Na wrak dopływamy po południu, gdy wszystkie łódki z baz na lądzie już 
odpłynęły, następnie opcjonalnie planowane jest nurkowanie nocne na wraku. 

 

UWAGA: Podany plan jest planem ramowym i zależy od warunków pogodowych oraz poziomu 
wyszkolenia grupy, a także specyfiki naszego safari HSA. Postaramy się odwiedzić jak najwięcej 
wymienionych miejsc, ale niektóre mogą okazać się niemożliwe do zrealizowania. 

 



co zabrać ze sobą na wyjazd: 

 

• Dokumenty: paszport (ważny 6 miesięcy od daty powrotu!) + licencja nurkowa. 

• Podstawowe lekarstwa, z których korzystamy na wyjazdach nurkowych: Gripex, Ibuprom Zatoki, 
Cirrus, Stoperan, środki przeciwbólowe. Na łodzi znajdują się środki opatrunkowe, lekarstwa na 
chorobę morską oraz na problemy żołądkowe. 

• Sprzęt nurkowy (brak możliwości wypożyczenia na miejscu – możliwość wypożyczenia w Krakowie 
(dla osób z poza Krakowa: wysłanie kurierem lub przekazanie na lotnisku przed wylotem – 
dodatkowo płatny, dla nurków HSA – cena promocyjna). 

• Osoby filmujące i fotografujące powinny zaopatrzyć się w przedłużacz z rozdzielaczem ułatwiający 
równoczesne podłączenie kilku ładowarek i laptopa. Gniazdka na łodzi są europejskie, nie ma 
konieczności zabierania przejściówek. 

• Na łodzi znajduje się sprzęt audio-video. Wiele osób zabiera na safari ulubioną muzykę lub filmy. 

• Na każdą osobę czeka w kabinie ręcznik kąpielowy, ale cienki, szybkoschnący ręcznik turystyczny 
jest przydatny. 

• Krem przeciwsłoneczny, nakrycie głowy, bafki i okulary przeciwsłoneczne. 

• Czapkę, cienki polar / softshell, krótkie spodenki, kilka t-shirtów. 

• Coś do czytania. 

• Bidon na wodę z dozownika (ograniczamy zużycie plastikowych kubeczków!) 

• Gotówkę (usd / euro). 

• Dobry humor  



 

 

  



Informacje dodatkowe: 
 

 

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

• Łódź nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, ale z pomocą kadry – daliśmy i damy 
radę  Cztery kajuty górne przeznaczone są w pierwszej kolejności dla wózkowiczów. 

• Planujemy realizować 3 nurkowania dziennie (w czasie rejsu przynajmniej dwa / trzy razy chcielibyśmy 
przeprowadzić nurkowanie nocne) – ale wszystko zależy od warunków pogodowych i poziomu wyszkolenia 
uczestników. Ostateczny plan wyjazdu i dokładne miejscówki nurkowe i wraki będą podawane na bieżąco.   

 

Terminy wpłat: 

I rata – do 48h od potwierdzenia wyjazdu: 775 pln 

II rata – do 28 stycznia: 775 pln 

III rata – do 28 lutego: 270 euro 

IV rata – do 28 kwietnia: 270 euro 

V rata – do 28 czerwca: 270 euro 

(Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na większą ilość rat, prosimy o informacje przy zgłoszeniu). 

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

Numery kont Santander Bank 
Swift code (BIC): WBKPPLPP 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
EUR PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602 

 



Informacje szczegółowe : 
Anna Rocka:  
anna.rocka@nauticatravel.pl  
+48 663 727 403 
 
 
 
 
 
 
 


