EGIPT
safari nurkowe St Johns
08 – 15.09.2018
Rafy St Johns to jedna z najbardziej znanych tras safari nurkowego na Morzu Czerwonym
w Egipcie. Jest to kilka systemów raf położonych na południu w rejonie Zwrotnika Raka i
wyspy Zabargad.

Nurkowania w tym rejonie dają dużą różnorodność. Nurkowania przy ścianach i silniejszym
prądzie, lub w koralowych lagunach na 10-20m głębokości. St Johns to miejsce, które
nadaje się do nurkowania dla każdego nurka, od początkującego do bardziej
zaawansowanego.

Odwiedzając południowe rejony egipskiego Morza Czerwonego przy dobrej pogodzie mamy
możliwość nurkowania na rafach zwanych Habili. Habili Ali zachwyca wielkimi gorgoniami,
a spotkać tu można szarego rekina rafowego, żarłacza srebrnopłetwego czy kolonie
rekinów młotów. Habili Gafaar to liczne miękkie korale, lucjanowate (snappers) i barakudy.
Inne znane rafy w tym rejonie to Gota Kebir - ogromna rafa znana z tuneli i południowego
plateau, gdzie spotkać można barakudy, a okazjonalnie nawet manty. Tutejsze tunele są
idealne dla początkujących nurków jaskiniowych. Gota znaczy, że rafa zaczyna się na
powierzchni, a to znakomite schronienie dla łodzi przed falami.

Trasa St Johns to również system Fury Shoal - Sataya, 40 km na południe od Hamaty, z
takimi miejscami nurkowymi jak Maksur, Claudia, czy Malahy. Nie można również
zapomnieć o Dolphin House - lagunie z piaszczystym dnem, o głębokości 10-15m. Jest to
miejsce, gdzie delfiny często przypływają, a my możemy podziwiać je z powierzchni wody
(nurkowanie w tym rejonie jest zabronione) w czasie snorkelingu.

JP MARINE – nowo wybudowana łódź, zaprojektowana specjalnie dla wygody nurków.
Oferuje miejsca dla 28 gości w 14 dwuosobowych kabinach. Przytulny salon, przestronny
pokład nurkowy, częściowo osłonięty pokład słoneczny, 2 bary, wszystko to maksymalnie
uprzyjemni Państwu czas pomiędzy nurkowaniami.

Długość:
Szerokość:
Kabiny:

37m
7,5m
14 kabin, z czego 6 znajduje się na górnym pokładzie a 8 na dolnym;
wszystkie wyposażone w klimatyzację i własną łazienkę
Salon:
klimatyzowany z wydzieloną częścią jadalną, wyposażony w
TV/DVD/CD
Pokłady:
4 w tym 2 pokłady słoneczne
Butle:
12L aluminiowe
Pontony:
2
Bezpieczeństwo: 4 tratwy ratunkowe, kapoki,

Cena safari za osobę: 790 Euro + przelot ok 1500 PLN
Cena safari zawiera:
- transfer lotnisko - hotel – lotnisko
- zakwaterowanie na łodzi w kabinach dwuosobowych (ostatnia noc na łodzi lub w hotelu)
- pełne wyżywienie, przekąski między nurkowaniami, woda, kawa, herbata
- 6 dni nurkowych (3-4 nurkowania dziennie, 2 nurkowania ostatniego dnia)
- przewodników nurkowych
- butle 12l i balast
- opłatę środowiskową, paliwową i portową

- ubezpieczenie organizatora turystyki
- podstawowe ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, bagaż
Cena safari nie zawiera:
- przelotu
- wizy egipskiej
- napojów alkoholowych
- wypożyczanego sprzętu i butli 15l
- Nitroxu - 70 Euro nielimitowany lub 7 Euro za butlę
- napiwków dla załogi (sugerowane 35 – 50 Euro za osobę)
- obowiązkowo płatnego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 13 PLN/osobę
- ubezpieczenia nurkowego
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3,5% wartości imprezy)

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy z przyczyn od niego
niezależnych

Informacje i zapisy:
Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl
Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1,
10-089 Olsztyn, nr NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki
i Pośredników Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego, posiada gwarancje ubezpieczeniowe turystyczne w SIGNAL IDUNA Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. o numerze
M 207649 w kwocie 397,413,00 złotych.
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, KL i
Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł.

