SAFARI HSA
W EGIPCIE
– trasa:
FURY SHOAL

Egipskie safari dla nurków początkujących i zaawansowanych JEDZ, ŚPIJ, TAŃCZ, NURKUJ…
Czekają na Was wyjątkowe i niezapomniane wakacje!
Wiemy od Was, że SAFARI to jedna z Waszych ulubionych form spędzania wakacji nurkowych 
Dlatego postanowiliśmy zaprosić Was na safari w EGIPCIE, w jeden z najpiękniejszych rejonów Morza
Czerwonego: FURY SHOAL. Safari umożliwia odwiedzenie tych miejsc nurkowych, które są najczęściej
niedostępne przy wypłynięciach realizowanych podczas pobytów stacjonarnych. Co więcej - nurkujemy trzy razy
dziennie i realizujemy również nurkowania nocne, a trasa tego safari jest idealna zarówno dla nurków
początkujących, jak i zaawansowanych. Proponujemy również podniesienie kwalifikacji (kurs HSA AOWD lub
specjalizacje nurkowe: deep (w zależności od miejsc nurkowych) / nitroks).
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 
Zapraszamy również Wasze nienurkujące osoby towarzyszące, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę
nurkową! Istnieje możliwość zrealizowania kursu OWD na wyjeździe – zapytajcie o szczegóły.
TERMIN WYJAZDU: 27 czerwca – 4 lipca 2020. * Termin może nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty czarterowe.

Program
Dzień

Program

1 – 27 czerwca
(sobota)

Wylot z Warszawy do Marsa Alam. Transfer na łódkę*, w zależności od godziny przylotu kolacja. *pierwszy nocleg może być w hotelu.

2–
28 czerwca

Śniadanie, wypełnienie dokumentów, przygotowanie sprzętu. Start safari, check dive. Obiad.
Nurkowanie popołudniowe lub nocne. Kolacja.

3–6
29 czerwca –
2 lipca

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

7–
3 lipca

1-2 nurkowania. Powrót w kierunku portu. Kolacja i huczna impreza pożegnalna 

8 – 4 lipca
(sobota)

Wolne przedpołudnie, wylot i przylot do Polski (może być następnego dnia wcześnie rano,
godziny przelotów do potwierdzenia).

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

LONG ISLAND
to łódź o mocnej, stalowej konstrukcji odznaczająca się wysoką dzielnością morską, gwarantującą
bezpieczeństwo nawet podczas rejsu w bardzo trudnych warunkach. Została oddana do
użytkowania w 2019 roku. Estetyczne wnętrza zapewniają komfort oraz swobodę wszystkim
uczestnikom safari.
.
Posiada 5 pokładów, w tym pokład słoneczny, obszerny salon z TV LED i sprzętem grającym, jadalnię
z sześcioosobowymi stołami, dive deck z numerowanymi miejscami na sprzęt i indywidualnymi
boxami wyposażonymi w gniazdka oraz najniższy pokład mieszkalny. Łódź mieści 30 nurków w 15
dwuosobowych kajutach z łazienkami i klimatyzacją. Kabiny mieszkalne są rozmieszczone na
czterech pokładach, a na dziobie znajdują się dwie komfortowe kajuty małżeńskie.

Załoga „Long Island” składa się z 10 osób. W jej skład wchodzą: kapitan, kucharz, asystent kucharza,
2 stewardów, mechanik, zastępca mechanika oraz 3 marynarzy.
Klasyfikacja łodzi: ★★★★

Długość: 38 m, Szerokość 8,5 m
Silniki: 2x 1025 HP Catepillar
Generatory: 1 x 60kW + 1 x 130 kW
Nawigacja: GPS, radar, echosonda, kompas

Komunikacja: Marine VHF, tel. satelitarny
Woda: zbiornik 25 ton + odsalarka
Tlen: 10 x butla 40l

Wyposażenie nurkowe:
Kompresor: 2 x Bauer 380 l/min.
Butle: aluminiowe 12 l. i 15 l. z zaworami DIN
System mieszania NITROKSU
Sprzęt nurkowy na zamówienie
Nowe pontony Zodiac: 2 x Yamaha 40 HP

Wyposażenie ratunkowe:
Kamizelki
Tratwy ratunkowe

NA SAFARI:
• 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 i kubeczki.
• 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 FURY SHOAL / KURS OWD
W programie uwzględnione zostały zarówno dobrze znane nam miejsca w rejonie Fury Shoal,
do których uwielbiamy wracać, jak i te będące nowym i zaskakującym odkryciem. Claudia Reef,
Heaven, Sataya, Malahi i Elphinstone to tylko niektóre z raf odwiedzanych przez nas podczas
6 dni nurkowych safari.
Fury Shoal charakteryzuje się przede wszystkim wielką różnorodnością formacji rafowych oraz
niesamowitą ilością ryb. Uczestnicy safari mogą liczyć na bliskie spotkania z delfinami oraz
nurkowania pośród korytarzy, jaskiń, kanionów, plateau i pięknych ogrodów koralowych.
Zanurkujemy pośród tajemniczych labiryntów Malahi, odwiedzimy groty Claudia Reef,
poświęcimy znacznie więcej czasu niż zwykle na fantastyczne ogrody koralowe.
.

Fury Shoal to jedyna trasa, na której możliwe jest dokończenie kursu podstawowego OWD.
Warunkiem zrealizowania go jest przejście przez wstępne szkolenie na wodach basenowych
przed wyjazdem na safari.
Jeśli chcecie, aby Wasi bliscy spędzili z Wami ten tydzień wakacji i przy okazji rozpoczęli
swoją przygodę z nurkowaniem – ten wyjazd jest idealny dla nich. Zapytajcie o szczegóły 
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! 6 stycznia 2021) + 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 – dodatkowo płatny, dla nurków HSA – cena promocyjna). Jeśli
chcecie wziąć udział w nurkowaniach nocnych – niezbędne jest zabranie latarek nurkowych!
• 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, bluzę.

• Coś do czytania.
• Bidon na wodę z dozownika (ograniczamy zużycie plastikowych kubeczków!), kubeczki turystyczne.
• 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
ponownie radę  Jeśli macie wątpliwości czy powinniście wziąć udział w safari – skontaktujemy Was
z osobami, które brały udział we wcześniejszych safari HSA – na pewno odpowiedzą na wszystkie pytania
i mamy nadzieję - rozwieją Wasze wątpliwości.
• Planujemy realizować 3 nurkowania dziennie (w czasie rejsu przynajmniej dwa / trzy razy chcielibyśmy
przeprowadzić nurkowanie nocne) – pamiętajcie, że wszystko zależy od warunków pogodowych i poziomu
wyszkolenia uczestników. Ostateczny plan wyjazdu i dokładne miejscówki nurkowe będą podawane na
bieżąco.

• Dla osób, które posiadają stopień OWD proponujemy rozpoczęcie kursu AOWD. Istnieje również możliwość
wzięcia udziału w różnych innych szkoleniach i warsztatach.
Terminy zgłoszeń:

• Zgłoszenia przyjmujemy do 9 lutego.
• Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd: do 16 lutego.

Informacje szczegółowe i zgłoszenia:
hsa@nauticatravel.pl
Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.
Numer konta: Bank SANTANDER NAUTICA TRAVEL
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405

UWAGA:
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informację przy zgłoszeniu.
Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia KL / NNW o CP (choroby przewlekłe – zwyżka 100%).

