
SAFARI HSA W EGIPCIE 
16 – 23.09.2023



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, nocne).

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: 16 – 23 września.

* Terminmoże nieznacznie ulec zmianie ze względu na przeloty czarterowe.



Dzień Program

Dzień 1 –
16 września
(sobota)

Wylot z Polski (Warszawa). Przylot do Marsa Alam i transfer na łódź, stacjonującą w porcie
w Marsa Alam (do 1h jazdy klimatyzowanym autokarem lub busem). Tego dnia nie nurkujemy,
odpoczywamy, relaksujemy się. Pierwszym posiłkiem jest kolacja już na łodzi.

Dzień 2 –
17 września 

Wypłynięcie z portu (godzina zależy od odprawy przeprowadzonej przez straż przybrzeżną).
Briefing, na którym dowiecie się podstawowych zasad bezpieczeństwa na łodzi oraz podczas
nurkowań. 2 nurkowania, w tym check dive.

Dzień 3 – 6

18 – 21 września 

SAFARI NURKOWE. Pełne wyżywienie.
3 nurkowania dziennie, w tym ok. 2-3 nurkowania nocne oraz możliwość udziału w kursach
wyższych i specjalizacjach. W planie nurkowania min na: Sataya, Dolphin House, Claudia,
Malahi, Salem Express, Elphinstone (jeśli warunki pogodowe pozwolą), Abu Galawa Big.

Dzień 7 –
22 września

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

Dzień 8 –
23 września
(sobota)

Wylot z Egiptu i przylot do Polski.
Przylot może być 24 września rano, ostateczne godziny przelotów do potwierdzenia 48h przed
wylotem.

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



Cena wyjazdu: 1190 euro + 2350 pln

Cena wyjazdu nie obejmuje:

• dojazdu na lotnisko w Warszawie

• wizy egipskiej – 25 $ (płatne na lotnisku gotówką)

• opłaty Parkowej & Reef Protection – 80 € (płatne na łodzi gotówką)

• sprzętu nurkowego innego niż wymieniony

• napiwku dla egipskich przewodników - 30 € (płatne na łodzi gotówką)

• napiwku dla załogi łodzi – 60 € (płatne na łodzi gotówką)

Dopłaty opcjonalne:

• nitroks (75 € na całe safari butla 11l, 15l: 95 € - płatne na łodzi gotówką)

• butla 15l (40 € płatne na łodzi gotówką)

• kurs AOWD / specjalizacja deep / specjalizacja nitroks – na pytanie

Zniżki:

• certyfikowani nurkowie HSA: 10% od kwoty euro

• osoby towarzyszące: 5% od kwoty euro

• Wpłata całości (euro + pln) przy rezerwacji: ubezpieczenie KRiT GRATIS  

Cena wyjazdu obejmuje:

• przelot na trasie Warszawa – Marsa Alam – 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 i Pomocowy,

• gwarancję Organizatora Turystki,

• ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe,

• 6 dni nurkowych (butle 11l z powietrzem, balast),

• napoje: kawa, herbata, napoje gazowane,

• wsparcie kadry HSA przy nurkowaniach.



STAR JET
• Klasyfikacja łodzi: GOLD

• Star Jet dysponuje licencją na wszystkie możliwe do zrealizowania trasy safari egipskiej części Morza

Czerwonego.

• Star Jet mieści na swoim pokładzie 14 dwuosobowych kajut, każda z własną łazienką i indywidualnie

sterowaną klimatyzacją. Kajuty są typu twin i double. Do dyspozycji nurków są ręczniki, szlafroki 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.

• W skład Załogi Star Jet 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:
• 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!



TRASA SAFARI – MARSA ALAM – SATAYA  

- SAFAGA - HURGHADA
• Najpiękniejsze i najciekawsze miejsca nurkowe położone na południu egipskiej części

Morza Czerwonego!

• „Dalekie Południe Egiptu” to safari nurkowe obejmujące jaskinie i kawerny

południowego Egiptu: Marsa Alam i Sataya, Dolphin House Sataya i Hurghada oraz wraki:

Abu Galawa Big i Salem Express.

• Czekają na nas cudownie malownicze jaskinie i labirynty koralowe oraz potężne,

pionowe, podwodne ściany. „Południowe safari” to płytkie, spokojne i bogate rafy,

podwodne tunele i kawerny, olbrzymie ściany porośnięte gorgoniami.

• Jeśli marzysz by popływać z delfinami lub spotkać ulubione błazenki (clownfish), żółwie

morskie lub tuńczyki i barakudy, to ta trasa safari jest idealną propozycją dla Ciebie.

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 nurkowy + 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 - brak możliwości wypożyczenia na miejscu, możliwość wypożyczenia w Krakowie (dla
osób z poza Krakowa: wysłanie kurierem). 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, 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 dowzięcia udziałuw nurkowaniach!

• Łódź nie jest przystosowana dla osób poruszających się za pomocą wózków, ale przy wsparciu kadry – daliśmy
i damy radę ponownie☺ 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
osób, które biorą udział w wyjeździe. Ostateczny plan wyjazdu i dokładne miejscówki nurkowe będą podawane
na bieżąco.

Terminy wpłat:

I rata – do 48h od potwierdzenia wyjazdu: 1350 pln

II rata – do 16 kwietnia: 400 euro

III rata – do 16 czerwca: 300 euro + 1000 pln

IV rata – do 16 lipca: dopłata do całości

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

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

Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KRiT).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Przy wpłacie całości przy rezerwacji (kwota pln i euro): ubezpieczenie KRiT – GRATIS.



Informacje szczegółowe:
biuro@nauticatravel.pl 

Numer konta: 
Santander 

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

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.


	Slajd 1: SAFARI HSA W EGIPCIE  16 – 23.09.2023 
	Slajd 2: Egipskie safari dla nurków początkujących i zaawansowanych -  JEDZ, ŚPIJ, TAŃCZ, NURKUJ…  Czekają na Was wyjątkowe i niezapomniane wakacje!  
	Slajd 3
	Slajd 4: Cena wyjazdu: 1190 euro + 2350 pln 
	Slajd 5: STAR JET
	Slajd 6: Informacje dodatkowe:
	Slajd 7: TRASA SAFARI – MARSA ALAM – SATAYA   - SAFAGA - HURGHADA
	Slajd 8: co zabrać ze sobą na wyjazd:
	Slajd 9: Informacje dodatkowe: 
	Slajd 10

