
St John's, Dedalus, Elphinstone, 
Rocky-Zabargad, Fury Shoal

Labirynty i zwierz ta. ę

Najpiękniejsze rafy 
południa Morza 
Czerwonego.

Trasę tą cechuje duża różnorodność miejsc

nurkowych: od malowniczych, płytkich, pociętych

tunelami raf w południowej części trasy, po emocjonujące

nurkowania pelagiczne w rejonie Dedalusa i Small i Big

Gota. 

W ramach tej trasy odwiedzamy rafę Dedalus położoną

na terenie tzw. Parków Morskich (Marine Parks) oraz

północne rejony raf Św. Jana (St. John’s Reef) i Foury

Shoal.  
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RAMOWY PLAN 
SAFARI

Dzień 1 - Przylot z Polski.
Transfer na łódź

01

Top Południa

Dzień 2 - wypłynięcie z
portu, check dive Gota
Marsa Alam, Gota
Sharm 

Dzień 5 – St. John’s: Big
Gotta, Habili Ali, Um
Khararim 

Dzień 3 - Dedalus reef 

Dzień 7 – Elphinstone 

Dzień 6 - Foury Shoal -
Claudia, Malahi, Sataya 

Dzień 4 – Rocky Island,

Zabarghad 

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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Sprawdzoną i doświadczoną załogę 

Prowadzenie safari przez polskiego

instruktora nurkowania 

Pełne ubezpieczenie nurkowe 

Wpis do CEOTiPT nr Z/7/2012 

Koncesja Organizatora Turystyki 

Kompleksowa obsługa biura w Polsce 

Polskie grupy 

Możliwość zrealizowania na safari

kursów SSI lub PADI: AOWD, deep,

bojka, doskonała pływalność, DPV

(skuterowa), nocna, nitrox

ZAPEWNIAMY: 

Na tym safari trzeba nastawić się na dość długie

przepłynięcia, bowiem kolejne miejsca nurkowe dzielą

duże odległości. Nagrodą za te „wyrzeczenia” będą

spektakularne nurkowania i spotkania z niezwykłymi

mieszkańcami Morza Czerwonego: rekiny białopłetwe i

młoty. Drugą część stanowią zawsze urzekające labirynty

koralowe: Um Kararim oraz Claudia i Malahai.  

Po nurkowaniu sprawdzającym przy Gota Marsa Alam i

drugim nurkowaniu w tym samym rejonie kierujemy się

na pełne morze, po nocnym rejsie cumujemy do Dedalus

Reef. Wykonujemy tutaj trzy nurkowania. Podczas dwóch

pierwszych nurkowań odpływamy od pionowych ścian rafy

w toń, żeby spotkać się z rekinami młotami i szarymi

rekinami rafowymi. Na trzecim nurkowaniu płyniemy

wzdłuż ściany zachodniej oglądając potężne „Anemon City”

oraz piękne formacje twardych i miękkich korali. Po

południu, jeśli tylko jest to możliwe odwiedzamy latarnię

morską, z której roztacza się piękny widok na rafę i

zacumowane przy niej łodzie safari.  

W nocy przepływamy do leżących na południu wysp

Zabarghad i Rocky. Pierwsze nurkowanie robimy przy

Rocky Island, okrążając z prądem połowę jej obwodu i

podziwiając wspaniałą szatę korali i gąbek pokrywającą

ściany. Następne dwa nurkowania wykonujemy przy

południowej stronie wyspy Zabarghad, gdzie na granicy

turkusowej płycizny ciągnie się piękna rafa ozdobiona

ergami i iglicami, w niektórych miejscach pozwalająca na

przepłynięcie systemem pęknięć i pasaży do wnętrza

laguny.  
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http://www.facebook.com/nauticasafari
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Przy bezwietrznej pogodzie możliwe jest zanurkowanie

na wraku rosyjskiego frachtowca spoczywającego przy

północnej strony wyspy.  

Kolejny dzień rozpoczynamy w strefie przybrzeżnej, w

rejonie St. John's. Do wyboru mamy kilka raf, ale na

pewno odwiedzimy malowniczą, pociętą labiryntem

korytarzy Um Khararim (Matkę Dziur). To z całą

pewnością najlepiej zapamiętywana rafa w tym rejonie.

Wspaniale ogrody koralowe i prześwietlone smugami

światła korytarze w masywie starej rafy tworzą niezwykłe

zestawienie. Czeka nas teraz długa droga na północ,

podczas której odwiedzimy dwa miejsca nurkowe w

rejonie Foury Shoal i jedną z raf między Satayah i Wadi

Gimal. Najbardziej znane rafy na Foury Shoal to Malahi

– zespół 20-metrowych ergów tworzących fantastyczny

labirynt korytarzy oraz Claudia – prowadząca nas przez

system wspaniale prześwietlonych grot i barwnych

ogrodów koralowych. Po kilku kolejnych godzinach rejsu

docieramy z powrotem w rejon Marsa Alam. Safari koń-

czymy dwoma nurkowaniami na leżącej na północ od

Marsa Alam rafie Elphinstone. To jedna z

najpiękniejszych raf w tym rejonie wybrzeża. Północne

plateau jest miejscem częstych spotkań z rekinami, a

wschodnie i zachodnie ściany, pokryte wspaniałymi

koloniami korali miękkich są rajem dla fotografów. 

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 ZAWIERA: CENA NIE ZAWIERA: 

Wizy egipskiej - 25$  
Napiwku dla załogi – 35€ 
Napiwku dla egipskiego przewodnika - 10€ 
Pozostałego sprzętu nurkowego 
Opłaty Reef Protection – 15€ 
Opłaty Parkowej - 80€
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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