
Nurkowania w niebie.

Ogromną zaletą tego safari jest brak pośpiechu. Jest wiele

raf w rejonie Marsa Alam - Hamata, do których nie

docieraliśmy z powodu napiętego planu. Na tej trasie,

oglądając wyjątkowo piękną rafę, nie usłyszysz po

pierwszym nurkowaniu – „bardzo nam przykro, ale

odpływamy, żeby zdążyć do następnego miejsca.. „ Wręcz

przeciwnie – „..zostajemy i oglądamy drugą stronę!”

Wycieczka charakteryzuje się krótkimi przepłynięciami,

co dla osób nie przepadających za kołysaniem i odgłosem

pracującego silnika ma niebagatelne znaczenie.  
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RAMOWY PLAN 
SAFARI
Dzień 1 - Przylot z Polski.
Transfer na łódź
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Fury Shoal

Dzień 2 - wypłynięcie z
portu, check dive Shaab
Marsa Alam, Shaab
Sharm lub Heaven 

Dzień 5 – Fury Shoal:
Malahi Bell, Abu Galawa
Soraya 

Dzień 3 - Fury Shoal:
Maksur, Claudia,

Walking, Camilla 

Dzień 7 – Elphinstone
Reef, Abu Dabab  

Dzień 6 - Wadi Gimal 

Dzień 4 - Fury Shoal:
Satay, Dolphin, Angel
Reef, Iron Reef 

Dzień 8 – transfer na
lotnisko, wylot do Polski 

Program ramowy może ulec zmianie ze
względu na czynniki pogodowe oraz inne
nieprzewidziane okoliczności.
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Rejon Fury Shoal wyróżnia się ogromną

różnorodnością struktur rafowych - są tam małe

jaskinie, obficie pokryte koralowcami korytarze,

plateau, kaniony, ogrody koralowe, pinakle i turkusowe

laguny. Nie wspominając już o niesamowitej ilości ryb

oraz bliskich spotkaniach z delfinami, z których rejon

jest znany. Zanurkujemy w prześwietlonych słońcem

grotach Claudia Reef i zapuścimy się w labirynty

Malahi, poświęcimy sporo czasu na spektakularne

ogrody Heaven, Maksur, Bell, Abu Galawa Soraya,

Dolfin Reef i inne, których nigdy nie zdążyliśmy

obejrzeć... Tak wytyczona trasa będzie sprzyjała

fotografii podwodnej, wykładom o faunie i florze,

tańcom, cyfrowemu detoksowi i rozpasaniu

towarzyskiemu. Po spędzonym w ten sposób tygodniu

będziecie wyluzowani jak po pobycie w Spa, ale także

zdobędziecie wiedzę o podwodnym świecie i metodach

jego ochrony. 

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 nurkowanie rekreacyjne 
Przelot na trasie: Polska – Egipt - Polska

CENA ZAWIERA: 

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€
Opłaty Portowej - 10-20€ (W przypadku startu lub
zakończenia safari w Port Ghalib)

kontakt:  
tel.:12 626 00 36 wew. 14, 797 025 117, safari@nautica.pl  
Nautica Safari s.j.,ul. Toruńska 5, 30-056 Kraków 

PLN: 32 2490 0005 0000 4530 3070 4274 
EUR: Swift code (BIC): ALBPPLPW 
PL 48 2490 0005 0000 4600 2895 5711 
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https://www.instagram.com/nautica_safari/
https://vimeo.com/user17481373
http://www.facebook.com/nauticasafari

