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

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

Trasę przygotowana jest tak, aby każde nurkowanie było inne, niezapomniane, ale przede wszystkim bezpieczne. Część miejsc nurkowych charakteryzuje się

brakiem lub słabymi prądami, płytkim, piaszczystym dnem, z którego wyrastają pojedyncze skały bogato pokryte rafą koralową. W tych miejscach łódź

zacumowana jest blisko rafy, dodatkowo asekurowani jesteśmy przez pontony. W niektórych miejscach będziemy nurkować w dryfcie, czyli - pchani prądem

morskim - popłyniemy wzdłuż rozległej, podwodnej ściany. Grupy nurkowe podzielone są w taki sposób, aby każdy mógł realizować profil odpowiedni do

uprawnień i preferencji.

Trasę safari rozpoczniemy od regionu Sataya, nazywanego również "Fury Shoal". Sataya South jest naszą ukochaną rafą ze względu na wyjątkową - nawet jak na

Egipt - bioróżnorodność ryb i korali na niewielkiej głębokości i niewielkim obszarze. Zanurkujemy tam na Dolphin House. Rafa w kształcie podkowy,

poprzecinana podwodnymi jaskiniami i tunelami, jest miejscem odpoczynku kilku rodzin delfinów długoszczękich. Ściany z miękkimi koralami, oświetlone przez

promienie słoneczne, które przenikają płytką wodę, zachwycają efektami kolorystycznymi. Spektakularna gra świateł wpadających przez sufit kawern czeka nas

również podczas nurkowania w kawernach Claudii. Zaś Malahi czy Heaven to najpiękniejsze labirynty korala mózgowego, przypominającego kształtem hełm

Lorda Vadera. Tutejsze ogrody koralowe - złote płaty korala millepora, kolorowe drobniejsze akropory - są wyjątkowe, ponieważ występują jedynie w

południowej części Morza Czerwonego.

Główny cel naszego safari to dwie, tajemnicze wyspy: Rocky i Zabargad. Rocky jest mniejsza, mierzy około 500m długości i wyrasta z sześciusetmetrowej głębi.

Mamy nadzieję zanurkować w prądzie, by spotkać żerujące tam ryby pelagiczne (żarłacze białopłetwe i pływające z nimi karanksy travellersy). Te miejsca to

tzw. "cleaning station" dla rekinów rafowych Black Tip lub Grey Reef Shark. Tam gdzie nie ma tych największych drapieżników swoje miejsce znajdują ławice

cesji i lucjanów. Wyspa Zabargad jest większa, dlatego można tu wybrać kilka różnych opcji nurkowych: nurkowania wzdłuż ścian lub wewnątrz niewielkich

podwodnych kanionów i lagun, obserwując kolorowe antiasy, ustniki (butterflyfishes) czy pokolcowate (surgeonfish).



Program

Dzień 1 –
20 maja
(sobota)

Lot z Polski (Warszawa, Poznań lub Katowice). Przylot do Marsa Alam i transfer na statek,
stacjonujący w porcie, czas przejazdu około 1 godzina. W zależności od godzin przelotu
pierwszym posiłkiem jest lunch na łodzi, następnie kolacja.
Tego dnia nie nurkujemy, odpoczywamy, relaksujemy się.
Kolejne dni: trzy posiłki dziennie + przekąski. Napoje zimne i gorące.

Dzień 2 –
21 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 - Sha`ab Marsa Alam. Nurkowanie rozgrzewkowe z pontonu -
popraktykujemy techniki wyjścia i wejścia na zodiak, która będzie przydatna podczas
kolejnych dni nurkowych.

Dzień 3 – 4  
22 – 23 maja

Region Sataya, czyli Fury Shoal to jedno z najpiękniejszych miejsc nurkowych Sataya South.
Płytko nurkując, znajdziemy się w rybim raju: niesamowita bioróżnorodność w jednym
miejscu. Nurkowanie kończymy pomiędzy skalnymi pinaklami, pomiędzy którymi znajdziemy
bardzo liczne, nakrapiane ogończe. Kolejne nurkowania tego dnia odbędą się na Claudii
i Malahi. Będą to niespieszne, płytkie spacery w mieniących się światłem
i pogrążonych w mroku podwodnych labiryntach, utworzonych z olbrzymich korali
mózgowych w kształcie hełmu Lorda Vadera. Gwarantujemy, że zachwycą one nawet
największego sceptyka. Dzień nurkowy zakończymy nurkowaniem nocnym.



Program

Dzień 5 – 6
24 / 25 maja

Rocky i Zabargad to przepiękne, najdalej wysunięte w morze dziewicze tereny. Dzięki temu,
że są bardzo rzadko odwiedzane, rafy zachowały się w świetnej kondycji.
Na wyspach realizować będziemy po 4 nurkowania dziennie (w tym nurkowania nocne).
Najpierw zanurkujemy na Rocky Island. Tutejsze nurkowania uchodzą za trudniejsze,
ponieważ nurkować będziemy w prądzie, wypatrując żerujących pelagicznych drapieżników.
Te miejsca to tzw. "cleaning station" dla rekinów rafowych Black Tip lub Grey Reef Shark.
Wyspa Zabargad jest większa, dlatego można tu wybrać kilka różnych opcji nurkowych:
nurkowania wzdłuż ścian lub wewnątrz niewielkich podwodnych kanionów i lagun,
obserwując kolorowe antiasy, ustniki (butterflyfishes) czy pokolcowate (surgeonfish).

Dzień 7 –
26 maja 

Ostatni dzień to 2 nurkowania w regionie Marsa Alam. W zależności od warunków
pogodowych będą to ściany Elphistone lub łatwiejsze nurkowania na Abu Dabbab.

Dzień 8 –
27 maja (sobota)

Tego dnia wylatujemy do Polski. Ostatnim posiłkiem na łodzi jest śniadanie.
Jeśli będziemy mieć późne godziny powrotne możliwa jest do zorganizowania dodatkowa
wycieczka fakultatywna.

* Program wyjazdu może nieznacznie ulec zmianie ze względu na konfigurację przelotów,
warunki pogodowe i poziom wyszkolenia osób uczestniczących w wyjeździe.



CENA: 1090 euro + 2240 pln

Cena wyjazdu nie obejmuje:

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KRiT) 260pln

• opłaty administracyjnej, parkowej (80 euro)                                                                             

• wizy egipskiej (25 usd)                                                                                   

• napiwku dla załogi łodzi (55 euro) 

• napiwku dla egipskiego przewodnika (20 euro)

Opłaty opcjonalne:

• wypożyczenie butli 15l (40 euro)

• nitroks (pakiet tygodniowy: 70 euro butla 11l / 90 euro butla 15l)

• wypożyczenie sprzętu nurkowego       

• szkolenia nurkowe

• Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o CP                        
(choroby przewlekłe). Osoby zainteresowane proszone są                  

o informację przy zgłoszeniu. 

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. 19 nurkowań (butle z powietrzem, balast,
opieka przewodników nurkowych),

• napoje: kawa, herbata, napoje gazowane.



Informacje dodatkowe:
co zabrać ze sobą na wyjazd

• Dokumenty: paszport (ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu) + 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.

• Bidon na wodę z dozownika (ograniczamy zużycie plastikowych kubeczków!), kubeczki turystyczne.

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

• Coś do czytania.

• Dobry humor☺
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Łódź: RAMADAN 3
* STALOWA KONSTRUKCJA 

* BARDZO DOŚWIADCZONA ZAŁOGA 
* KLASA GOLD

* 2-OSOBOWE KABINY Z KLIMATYZACJĄ I ŁAZIENKĄ 
*DUŻY SALON
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Informacje szczegółowe:
biuro@nauticatravel.pl 

Numer konta: 
Santander Bank Polska 

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

Terminy płatności:
• I rata przy rezerwacji: 2240 pln

• II rata 20 marca: 500 euro
• III rata 20 kwietnia: dopłata do całości  

Organizator Wyjazdu: Nautica Travel Sp. z o.o
Numer koncesji Organizatora Turystyki: Z/9/2016. 
Gwarancja Ubezpieczeniowa: UNIQA.

• Wyjazd organizowany zgodnie z Ustawą o imprezach 

turystycznych i powiązanych. 

• Posiadamy Gwarancję Ubezpieczeniową Organizatora Turystyki 

zabezpieczającą Państwa interesy jako turysty.

• Każda osoba, która z nami wyjeżdża zabezpieczona jest                

w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i Pomocowym,             

w tym również na wypadek niewypłacalności organizatora.

• Zadbajcie o to, aby Wasz wyjazd był bezpieczny.
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