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

PARK MORSKI ROCKY i ZABARGAD

Dalekie południe Morza Czerwonego - tajemnicze morskie labirynty - NAJRZADZIEJ ODWIEDZANY PARK MORSKI EGIPTU

Ta trasa obfituje w ekscytujące i zróżnicowane nurkowania: odwiedzimy min. Park Morski Rocky Zabargad, zanurkujemy przy morskich ścianach

w poszukiwaniu rekinów, będziemy oglądać zupełnie wyjątkowe rafy i formacje koralowe występujące tylko na południu Egiptu.

Trasę naszego safari rozpoczniemy od najspokojniejszych nurkowań w rejonie Sataya, nazywanego również "Fury Shoal". Sataya South słynie z wyjątkowej

nawet jak na Egipt bioróżnorodności ryb i korali na niewielkiej głębokości i niewielkim obszarze. Na Fury Shoal zanurkujemy również w kawernach,

w których to zachwyca cudowna gra świateł. Zaś Malahi czy Heaven to najpiękniejsze labirynty korala mózgowego.

Kolejny etap naszego safari nurkowego to dwie najbardziej tajemnicze wyspy: Rocky i Zabargad. Rocky jest mniejsza, mierzy około 500 metrów długości

przy czym wyrasta z sześciuset metrowej głębi. Tutejsze nurkowania uchodzą za trudne ponieważ nurkować będziemy w prądzie - wypatrując pelagicznych

drapieżników żerujących najczęściej w miejscach gdzie prąd uderzając w rafę rozdziela się. Te miejsca to tzw. "cleaning station" dla rekinów rafowych

Black Tip, lub Grey Reef Shark. W miejscu gdzie nie ma tych największych drapieżników swoje miejsce znajdują całe ławice cesji i lucjanów (snappers)

i karanksów (travellers). Druga z wysp: Zabargad jest większa, dlatego tu można wybrać kilka różnych opcji nurkowych: nurkowania wzdłuż ścian lub

wewnątrz niewielkich podwodnych kanionów i lagun, obserwując kolorowe antiasy, ustniki (batterflyfish) czy pokolcowate (surgeonfish).

Ostatni etap naszego safari to dwa dni na rafach rejonu St. Johns - wraz z najbardziej znanym miejscem południa egipskiej części Morza Czerwonego:

"Matką Dziur„ (Um Kararim). Rejon St. Johns to również takie rafy jak: Dengerous Reef (z nieco mylącą nazwą) spokojna rafa, świetna na nurkowanie

nocne; Gota Kebir z wyrastającymi z dna morskiego potężnymi ostańcami; czy nieco mniejsza rafa: Habili Ali.



Program

Program

Dzień 1 –
14 maja
(sobota)

Wylot z Polski. Przylot do Marsa Alam i transfer na łódź (ok. 1h), stacjonującą w porcie.
Tego dnia nie nurkujemy, odpoczywamy, relaksujemy się.
Pierwszym posiłkiem jest kolacja już na łodzi.
Kolejne dni: trzy posiłki dziennie + przekąski. Napoje zimne i gorące.

Dzień 2 –
15 maja

Po śniadaniu wypłynięcie z portu (godzina wypłynięcia zależy od odprawy przeprowadzonej
przez straż przybrzeżną). Odprawa, pierwsze nurkowanie sprawdzające z łodzi: check dive
w rejonie Marsa Alam. Shaab Marsa Alam. Nurkowanie rozgrzewkowe z pontonu.

Dzień 3 – 4  
16 – 17 maja

Region Sataya, zwany również Fury Shoal. Jedno z najpiękniejszych miejsc nurkowych Sataya
South, płytko nurkując znajdziemy się w rybim raju: niesamowita bioróżnorodność w jednym
miejscu. Nurkowanie kończymy pomiędzy skalnymi pinaklami, gdzie znajdziemy bardzo liczne
w tym miejscu nakrapiane ogończe. Kolejne nurkowania to Claudia i Malahi. Podwodne
labirynty utworzone z olbrzymich korali mózgowych przypominających hełmy Darta Vedera
z Gwiezdnych Wojen. Miejsce zachwyca nawet największego sceptyka. Nurkowania
niegłębokie, kolorowe, namaszczone światłem.
Oba dni kończymy nurkowaniem nocnym.



Program
Program

Dzień 5 – 6
18 / 19 maja

Rocky & Zabargad. Przepiękne wyspy, najdalej wysunięte w morze dziewicze tereny. Dzięki
temu, że są bardzo rzadko odwiedzane, rafy zachowały się w świetnej kondycji. Na
wyspach realizować będziemy po 3 nurkowania dziennie plus nurkowanie nocne. Najpierw
zanurkujemy na Rocky Island. Tutejsze nurkowania uchodzą za trudniejsze, ponieważ
nurkować będziemy w prądzie - wypatrując pelagicznych drapieżników żerujących
najczęściej w miejscach gdzie prąd uderzając w rafę rozdziela się. Te miejsca to tzw.
"cleaning station" dla rekinów rafowych Black Tip, lub Grey Reef Shark. Druga z wysp:
Zabargad jest większa, dlatego tu można wybrać kilka różnych opcji nurkowych: nurkowania
wzdłuż ścian lub wewnątrz niewielkich podwodnych kanionów i lagun.

Dzień 7 –
20 maja 

Ostatni dzień to dwa nurkowania w regionie Marsa Alam. W zależności od warunków
pogodowych: ściany Elphinstone, lub łatwiejsze nurkowania na Abu Dabab.

Dzień 8 –
21 maja 

Tego dnia wylatujemy do Polski. Ostatnim posiłkiem na łodzi jest śniadanie. Jeśli będziemy
mieć późne godziny powrotne możliwa jest do zorganizowania dodatkowa wycieczka
fakultatywna. Transfer z Marsa Alam na lotnisko - około 1h jazdy.

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



CENA: 950 euro + 1590 pln

Cena wyjazdu nie obejmuje:

• opłaty administracyjnej, parkowej i reef protection: 80euro,

• wizy egipskiej: 25 usd,

• napiwku dla załogi łodzi: 55euro,

• napiwku dla egipskiego przewodnika: 15euro.

Dopłaty opcjonalne:

• wypożyczenie sprzętu nurkowego,

• kurs AOWD, specjalizacje nurkowe (na pytanie),

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (KRiT): 180 pln,

• wypożyczenie butli 15l: 40 euro,

• nitroks: 75 euro / 95 euro tygodniowy pakiet (butle 12l lub
15l).

Cena wyjazdu obejmuje:

• Przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam – Warszawa: liniami
czarterowymi (na życzenie wylot z innego miasta Polski),

• 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),

• transfery lotnisko – łódź– lotnisko,

• składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy,

• koncesję Organizatora Turystyki,

• ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe,

• pakiet nurkowy: ok. 20 nurkowań (butle z powietrzem, balast,
opieka przewodników nurkowych),

• napoje: kawa, herbata, napoje gazowane.



STAR JET
Star Jet dysponuje licencją na wszystkie możliwe do zrealizowania trasy safari

egipskiej części Morza Czerwonego.

Mieści na swoim pokładzie 13 dwuosobowych kajut, każda z własną łazienką

i indywidualnie sterowaną klimatyzacją. Kajuty są typu twin i double. Do dyspozycji

nurków są ręczniki oraz pościel. Łódź posiada 4 pokłady. Na najniższym znajduje się

część kajut, nieco wyżej znajdziemy dive deck, na którym zostawiamy sprzęt

i przygotowujemy się do kolejnych nurkowań oraz jadalnię. Trzeci pokład służy

odpoczynkowi między nurkowaniami, znajdują się na nim wygodne kanapy, pufy oraz

salon z minibarem. Najwyższy pokład, czyli sun deck, to miejsce idealne dla osób

pragnących popracować nad opalenizną, złapać trochę promieni słonecznych, poleżeć

na leżakach i obserwować roztaczające się przed nimi widoki. Załogę Star Jet tworzy

10 osób. W jej skład wchodzą : kapitan, zastępca, kucharz, asystent kucharza, steward,

mechanik, zastępca mechanika oraz 3 marynarzy. Podczas każdego safari jest z nami

przynajmniej jeden egipski przewodnik, który doskonale zna wszystkie odwiedzane

przez nas miejsca nurkowe oraz polski przedstawiciel Nautica Travel.



Informacje dodatkowe:
co zabrać ze sobą na wyjazd

• Dokumenty: paszport + licencja nurkowa + unijny certyfikat covid.

• 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.

• 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 i okulary przeciwsłoneczne.

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

• Coś do czytania.

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

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.oo
Numer koncesji: Z/9/2016. Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA.

Numer konta: 
Santander Bank Zachodni WBK S.A.
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405
USD PL 55 1090 2053 0000 0001 3183 5610
EUR PL 77 1090 2053 0000 0001 3183 5602

UWAGA: 

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP (choroby 
przewlekłe). Osoby zainteresowane proszone są o informację przy 
zgłoszeniu. 


