SAFARI EGIPT

24.11.2018-01.12.2018

Dalekie Południe
St John's,
Fury Shoal, Elphinstone
RAMOWY PLAN
SAFARI
Dzień 1 - Przylot z Polski.
Transfer na łódź.
Dzień 2 - wypłynięcie z
portu, check dive Shaab
Marsa Alam, rejs na St.
Johns
Dzień 3 - Abu Fandera:
Habili Ali, Gotta Kriba,
Dengerous reef
Dzień 4 - Small Gotta,
Um Kararim, Sataya
Dzień 5 – Fury Shoal:
Sataya, Malahi, Claudia
Reef

Podwodne labirynty
Egiptu

Dzień 6 - Maksur Sud,
Abu Galawa Soraya,
Shalaniat
Dzień 7 – Elphinstone

Rafy Świętego Jana to podwodne cokoły, wznoszące się

Dzień 8 – transfer na
lotnisko, wylot do Polski

Czerwonego formy skalne. Jedną z takich raf jest

Program ramowy może ulec zmianie
ze względu na czynniki pogodowe oraz
inne nieprzewidziane okoliczności.

do powierzchni z głębokości 20-25 metrów, poprzecinane
niesamowitymi, tajemniczymi korytarzami i tunelami
otwierającymi się w laguny i koralowe ogrody. Są to
niespotykane w centralnej i północnej części Morza
przepiękna i najsłynniejsza z południowych raf
Um Khararim (Matka Dziur).
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Na innych miejscach nurkowych, takich jak Gotta Kibir,
Habili Ali czy Small Habili będziemy nurkowali nie
osiągając głęboko położonego dna. Popłyniemy w toni,
pchani łagodnym prądem, wzdłuż wspaniałych, bogato
porośniętych gorgoniami ścian. To właśnie tutaj
najczęściej spotyka się rekiny białopłetwe i szare rekiny
rafowe. Wszystkie miejsca nurkowe cechuje bogactwo
życia i doskonały stan rafy, związany z niewielkim
obciążeniem turystycznym tego rejonu. Na trasie spotyka
się żółwie, napoleony, rekiny, czasami również delfiny Nie
rozczarują nas też nurkowania nocne, podczas których
spotyka się hiszpańskie tancerki, najeżki, liliowce,
płaszczki i mureny. Przedostatni dzień safari spędzamy,
przy Foury Shoal. Zanurkujemy w prześwietlonych
promieniami słońca grotach Claudia Reef oraz zapuścimy
się w labirynty Malahi. Ostatni dzień safari spędzimy na
słynnej rafie Elphinstone w okolicach Marsa Alam.

CENA SAFARI:
860 EUR + 1550 PLN przelot
CENA ZAWIERA:
Transfer na trasie: lotnisko – łódź – lotnisko
7 noclegów, pierwszy lub ostatni może mieć miejsce w hotelu
Trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski
Polski przewodnik nurkowy
Butle 11l (oraz ich napełnianie)
Balast (bez taśm lub kieszeni balastowych)
Napoje: kawa, herbata, napoje gazowane
2 nurkowania pierwszego dnia
3-4 nurkowania w dniach 2-5
2 nurkowania ostatniego dnia
Ubezpieczenie KL, NNW uwzględniające nurkowania rekreacyjne
Przelot na trasie: Polska – Egipt - Polska

CENA NIE ZAWIERA:
Wizy egipskiej - 25$
Napiwku dla załogi – 35€
Napiwku dla egipskiego przewodnika - 10€
Dodatkowych posiłków poza łodzią
Pozostałego sprzętu nurkowego
Opłaty Reef Protection – 15€

kontakt:
tel.:608 510 787, www.ida-octopus.pl,
info@ida-octopus.pl
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PLN: 51 1140 2004 0000 3102 4612 0115 Eod
BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK euro
58 1140 2004 0000 3512 0029 9966
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