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Safari nurkowe to alternatywa dla wyjazdu do hotelu z pakietem 2 nurkowań 

dziennie! Będąc 7 dni na łodzi, ma się możliwość wejścia pod wodę 3-4 razy 

dziennie, oraz zanurkowania w najbardziej odległych i najlepszych miejscach 
nurkowych Morza Czerwonego. Północna trasa po egipskim Morzu Czerwonym 

rozpoczyna się i kończy w Hurgadzie. Obejmuje najlepsze wraki północne, w 

tym SS Thistlegorm i Abu Nuhas, a także tętniące życiem rafy Ras 

Mohammed. 
 

 

    
 



M/V Nouran jest jedną z najlepszych łodzi w swojej klasie.36-metrowy jacht 

przeznaczony jest dla 24 osób, wyposażony jest w 12 wygodnych kabin. 

Specjalnie zaprojektowany, aby spełnić potrzeby i komfort dla nurków. Oferuje 
przestronny, klimatyzowany salon, niezależną jadalnię i miejsca do 

wypoczynku na świeżym powietrzu, oferując dużo miejsca, aby spędzić rejs po 

Morzu Czerwonym komfortowo i stylowo. 

 

   

 

Wszystkie kabiny wyposażone są w toaletę, prysznic i indywidualnie sterowaną 

klimatyzację, łóżka oraz miejsce do przechowywania i okna. Na głównym 
pokładzie znajduje się przestronny salon z częścią rozrywkową, która prowadzi 

do dużej przestronnej jadalni. Trzy posiłki dziennie są bezpośrednio 

przygotowywane na łodzi. 

 

   
 
 

Na górnym pokładzie znajduje się taras słoneczny z leżakami, a także 

dodatkowy otwarty salon na dziobie łodzi i zadaszony salon na rufie. 
 

   
 
Nurkowanie odbywa się z dużego pokładu nurkowego i platformy znajdującej 

się z tyłu łodzi. Do dyspozycji są zbiorniki do płukania. Duża ilość miejsca do 

przygotowań do nurkowania oraz do przechowywania sprzętu m.in. kamer. M/V 

Nouran przygotowana jest do nurkowania technicznego, oferuje gazy takie jak 
TriMix i pełne ciśnienie cząstkowe He / O2, skutery podwodne, skrzydła, płyty i 

butle. Na pokładzie znajdują się również 2 pontony Zodiac - Yamaha 40 hp. 



   
 

Łódź 

  

M/V Nouran –  łódź, zaprojektowana specjalnie dla wygody nurków. Oferuje 
miejsca dla 24 gości w 11 dwuosobowych kabinach. Przytulny salon, 

przestronny pokład nurkowy, częściowo osłonięty pokład słoneczny, wszystko 

to uprzyjemni czas pomiędzy nurkowaniami. 

  

Długość:  36m 
Szerokość:  7,5m 

Kabiny:  12 kabin, wszystkie wyposażone w klimatyzację i własną łazienkę 

Salon:  klimatyzowany z wydzieloną częścią jadalną, wyposażony w 

TV/DVD/CD 
Pokłady:  3 

Butle:  12L aluminiowe 

Pontony:  2 
 
 
 

Cena safari za osobę: 935 EURO + przelot ok 1500 PLN 

 

Cena safari zawiera: 

- transfer lotnisko – łódź / hotel – lotnisko 

- zakwaterowanie 7 dni (łódź / hotel) 

- pełne wyżywienie, przekąski między nurkowaniami, woda, kawa, herbata 

- 5-6 dni nurkowych (3-4 nurkowania dziennie, 2 nurkowania w ostatnim dniu 

safari) 

- przewodników nurkowych 

- butle 12l i balast 

- ubezpieczenie organizatora turystyki 

- podstawowe ubezpieczenie turystyczne KL, NNW, bagaż 

 

Cena safari nie zawiera: 

- przelotu  

- wizy egipskiej  

- opłat – 30 EURO 

- napojów alkoholowych 

- wypożyczanego sprzętu i butli 15l  



- dodatkowych kursów nurkowych 

- Nitroxu  

- napiwków dla załogi (sugerowane 35 – 50 EURO za osobę) 

- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

- ubezpieczenia nurkowego 

- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych  

 

* 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,  

 

  


