SAFAGA - najlepsze egipskie nurkowania…
24-31.01.2019 r.
Sama Safaga jest miejscem zupełnie innym niż Hurghada, Sharm czy tez od jakiegoś czasu
Dahab. Piękne, niezniszczone rafy urzekają nawet najbardziej doświadczonych nurków,
którzy zmęczeni są już tłokiem pod wodą, masą łodzi na miejscach nurkowych w innych
egipskich kurortach. Tu, pod wodą zamiast innych grup nurkowych i masy bąbli, podziwiamy
piękno podwodnego świata.

Hotel Shams Safaga ****

All Inc. - miejsce w pokoju dwuosobowym, 10 nurkowań, ubezpieczenie i inne
koszty w cenie
UWAGA: hotel sprawdzany przez nas wielokrotnie ;)

Położenie - Obiekt położony w kurorcie Safaga, ok. 8 km od centrum, ok. 50 km od Hurghady
(odległość od lotniska w Hurghadzie ok 45 km). Hotel ten usytuowany jest w spokojnej okolicy nad
brzegiem morza, bezpośrednio przy piaszczystej plaży. Leżaki, parasole, materace na plaży i przy
basenie hotelowym są nieodpłatne. W okolicy znajdują się sklepy dla turystów.

Hotel - Hotel składa się z budynku głównego oraz wolno stojących bungalowów. Do dyspozycji gości
pozostają: serwis hotelowy 18h, kantor wymiany walut, opieka medyczna, klub dla dzieci, basen, bar
przy basenie, restauracja, kawiarnia międzynarodowa, bar oraz bar na plaży.
Pokoje - Na terenie obiektu znajduje się 374 pokoi z możliwością dwóch dostawek. W pokojach znajduję się klimatyzacja, telefon, TV SAT, mini lodówka, sejf, łazienka z prysznicem lub wanną, suszarka
na życzenie. Większość pokoi posiada balkon lub taras. Pokoje typu bungalow dostępne za dopłatą.
Obiekt posiada pokój dla osób niepełnosprawnych.

Wyżywienie - Hotel posiada formułę All Inclusive. W jej skład wchodzą śniadania, obiady, kolacje,
kawa, herbata oraz lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Posiłki serwowane są w restauracji
głównej w formie bufetu: śniadania w godz. 07.00-10.00, obiad w godz. 13.00-15.00, kolacja w godz.
19.00-22.00. Podwieczorek podawany jest w godz. 16:00-17:00, lody w godz. 16:00-17:00, napoje w
godz. 10:00-24:00. W skład All Inclusive nie wchodzą: importowane napoje alkoholowe, wino w
butelkach, soki ze świeżych owoców, kawa po turecku, kawiarnia Shisha, napoje w dyskotece.

Sport i relaks - Obiekt posiada szeroką ofertę sportowo-rekreacyjną w tym salon SPA (sauna i łaźnie
parowe), siłownia, salon masażu, korty tenisowe, korty do squasha, bilard, tenis stołowy, rzutki,
centrum nurkowania, narty wodne, snorkeling, windsurfing, kitesurfing, siatkówka plażowa, jazda
konna, mini-golf, jacuzzi, wieczorny program rozrywkowy oraz dyskoteka.

Możliwości zakwaterowania - Pokoje dwuosobowe, pokoje dwuosobowe + dostawka dla dziecka, pokoje dwuosobowe + dostawka dla osoby dorosłej, pokoje jednoosobowe (inne niż dwuosobowe do
indywidualnej wyceny)

Cena 3799 zł zawiera: (cena jest aktualna na dzień publikacji oferty i w późniejszym
terminie może się zmienić):
- przelot na trasie Warszawa- Hurgarda i z powrotem
- transfery lotniskowe
- opiekę polskiego pilota i instruktora nurkowego
- zakwaterowanie w Hotelu Shams Safaga w pokoju dwuosobowym
- wyżywienie w formie all inclusive
- pakiet nurkowy - 10 dziennych nurkowań z łodzi (z lunchem)
- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż
- ubezpieczenie organizatora turystyki

Osoba nienurkująca 2649 zł

Cena nie zawiera:
- wydatków własnych
- napiwków (10 Euro osoba)
- większych butli niż 12 l
- nitroxu
- ubezpieczenia nurkowego
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych
- wizy egipskiej

Na miejscu możliwość zrobienia kursów nurkowych:
Kurs podstawowy OWD 1500 zł
Kurs zaawansowany AOWD 1300 zł
Specjalizacje 600 zł

Możliwy jest też (za dopłatą) wyjazd do Abu Dabab – żółwie i krowa morska.

Miejsca nurkowe:
Shaab Saiman
Piękna zewnętrzna rafa, ciągnąca się wzdłuż wybrzeża, oddzielona wąskim, piaszczystym skrawkiem,
wznosząca się od 2 do 20-30, a przy południowym krańcu do 50 metrów głębokości. Duże ławice
takich gatunków jak sparus czarnolicy, lucjan (snapper), barbata, fusiliers oraz wiele innych żyjących
przy rafach. Na piaszczystym pasie spotkać można ogończe, a na wschodnim spadku ogrodu (tam
gdzie cumują łodzie) mureny, skrzydlice... Czasem można tu spotkać orlenie, barakudy a nawet rekina
rafowego. Formacje twardych korali nie ustępujące żadnym innym w Morzu Czerwonym.
Wypłynięcie na nią wymaga bezwietrznej pogody gdyż nawet wtedy falowanie jest dość spore.
Abu Soma
Lekko opadająca rafa leżąca naprzeciw wybrzeża zwanego Abu Soma,. Dzieli sie na kilka miejsc
nurkowych, zaczynając na Abu Soma Garden, a kończąc na Ras Abu Soma. Oferuje wiele znakomitych
miejsc nurkowych: Abu Soma Garden to niegłębokie nurkowania w ogrodach w których oprócz wielu
ławic małych rybek można spotkać mureny, ogończe, skrzydlice, rybę-krokodylą, skorpeny. Na końcu
Abu Soma znajduje sie Ras Abu Soma. Miejsce to kończy się spadkiem do 100m gdzie jest szansa
spotkać rekina. Znajdują się tam bardzo ciekawie wyrzeźbione spadki, które bardziej doświadczeni
nurkowie mogą zobaczyć wykonując nurkowanie w prądzie.
Tobia Arbaa
Inna nazwą tego miejsca jest "7 wież". jest to skupisko bloków koralowych wyrastających z dna na
około 18 metrach az pod sama powierzchnie. Żyje tam mnóstwo ławic małych rybek. Przy jednym z
pilarów na ok 5-7 metrach spotkać można polujące na nie skrzydlice i ostroboki. Przy dnie i pomiędzy
ergami napotkać można ośmiornice, ogończe, mureny, arotrony olbrzymie (rozdymki), skorpeny,
szkaradnice. i ryby-krokodyle. Żyją tu 2 napoleony, duży i mały, przy odrobinie szczęścia jest szansa je
tu spotkać
Wrak Salem Express
Prom przewożący pielgrzymów wracających z Mekki, zatopiony w 1991 po uderzeniu w rafę nocą.
300 ofiar jednej z największych tragedii naszych czasów. Wrak jest bardzo słabo zarośnięty i wiele ryb
zajęło go jako swoją rezydencję. Wielu nurków unika tego miejsca, zważając na jego posępny
charakter. Dla doświadczonych nurków możliwość wpłynięcia na mostek kapitański, do jadalni i do
korytarzy.
Abu Kefan
Prawdopodobnie najlepsze miejsce nurkowe w okolicach Safagi, 300-metrowa wąska bariera o
cechach ‘plateau’ na północnym i południowym końcu. Znakomita ściana do nurkowania z miękkimi i
czarnymi koralami oraz wielkimi gorgoniami. Częstymi bywalcami są karanksy (jackfish), barakudy,
rekiny rafowe i czasami rekin młot.
Shab Sheer
Długa bariera tworzy tu płytka lagunę na południowej stronie i ogród twardych korali po stronie
wschodniej i zachodniej. Są tu porites, acroporas, korale "fire coral" z ławicami karanksów (jackfish) i
tuńczyków.

Informacje i zapisy: Marta 608 450 707, marta@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 Warmińsko-Mazurskiego,
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.

