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

BLUE HOLE - wyspa TIRAN - RAS MOHAMED PARK - wraki - ss THISTLEGORM

Zupełnie nowa - szczególna trasa safari nurkowego.

Wraki północnego Morza Czerwonego: Thistlegorm (wrak z II wojny światowej), Carnatic oraz nurkowania

na legendarnych rafach Blue Hole i Thomas Canion. Czyli wypad do mekki nurkowań głębokich w Egipcie.

Wraki na tej trasie są dostępne dla nurków nawet ze stopniem podstawowym, a w czasie wyjazdu istnieje możliwość

zrealizowania kursu AOWD.

Jak zawsze w czasie naszych wyjazdów gwarantujemy piękne i bezpieczne nurkowania oraz wyjątkową atmosferę

i pozytywne emocje!



Program

• Dzień 3 – 4  
• 16 – 17 maja

Dzień 1 –
17 września

Przylot do Egiptu, transfer i zakwaterowanie na łodzi safari

Dzień 2 –
18 września

Check dive Hurghada, wrak Dunreven (łącznie 2 nurkowania)

Dzień 3 
19 września

Ras Mohamed Yolanda, Tiran Island 3 nurkowania (łącznie 4 nurkowania)

Dzień 4  
20 września

Dahab 2 nurkowania na Blue Hole i Thomas Canion, nocleg na Tiranach 
(łącznie 4 nurkowania)

Dzień 5  
21 września

Tiran Island, Ras Mohamed Park, 2 nurkowania Thistlegorm
(łącznie 4 nurkowania)

Dzień 6  
22 września

1-2 nurkowania na Thistlegorm, potem wraki Abu Nuhas
(łącznie 4 nurkowania)

Dzień 7  
23 września

1 nurkowanie na Abu Nuhas, wrak El Mina w porcie w Hurghadzie
(łącznie 2 nurkowania)

Dzień 8 
24 września

Wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Powrót do Polski.



CENA: 950 euro + 1890 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: 20euro.

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 – Hurgada – 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: UNIQA.

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. 


