
Abu Nuhas, SS Thistlegorm, 
Tiran Island 

Nie tylko dla tych - co kochaj
wraki

Wraki i rafy północy 
Morza Czerwonego.

Safari to jest adresowane przede wszystkim do

pasjonatów nurkowań wrakowych, chociaż nie brakuje

na tej trasie wspaniałych raf koralowych - takich jak

Posejdon Reef, lasów gorgonii przy wyspie Giftun, ścian

cypla "Bluff Point" czy rezerwatu Ras Mohammed.

Pomyli się ten, który sądzi, że na wrakach nie spotkamy

wielu zwierząt. Częstymi towarzyszami nurkowań są

barakudy, rogatnice, żółwie czy delfiny.  
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RAMOWY PLAN 
SAFARI
Dzień 1 - Przylot z Polski.
Transfer na łódź
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Dzień 2 - wypłynięcie z
portu, check dive  – 2
nurkowania 

Dzień 3 - Abu Nuhas -

Gianis D., Chrisoula,

Carnatic 

Dzień 7 – okolice
Hurghady – 

2 nurkowania  

Dzień 5 - SS Thistlegorm,

- 3 nurkowania 

Dzień 4 - Ras
Mohammed - Yolanda
Reef, Jack Fish Alley 

Dzień 8 – transfer na
lotnisko, wylot do Polski 

Program ramowy może ulec zmianie  

ze względu na czynniki pogodowe oraz
inne nieprzewidziane okoliczności.

Dzień 6 - Rosalie Moller,
Gubal -lub inne ze
względu na pogodę 

ą
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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 powietrzem) 
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 
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 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 

Rarytasem na tej trasie są również nurkowania nocne,

podczas których zobaczymy liczne liliowce, piórówki, raki

pustelniki i wężowidła. Plan rejsu obejmuje nurkowania na

najsłynniejszych wrakach północnej części Morza

Czerwonego, w tym legendarnym SS Thistlegorm,

podwodnym "muzeum" z czasów II Wojny Światowej.

Prawdziwą wisienką na torcie jest możliwość zrealizowania

na tym wraku nurkowania nocnego. Następnie czekają nas

nurkowania na wrakach "Stalowej rafy" - Abu Nuhas:

Carnatic, Giannis D, Chrisoula i Timon K. Zaawansowani

nurkowie mogą zanurkować do rzadko odwiedzanego,

majestatycznego wraku z drugiej Wojny Światowej -

Rosalie Moller.  

Zaskoczyć może również spotkanie z bardzo

przyjacielskimi delfinami, które to na tej trasie wcale nie

należą do rzadkości. Ze względu na krótkie przepłynięcia i

nie bardzo głębokie nurkowania trasa polecana jest nie

tylko dla zaawansowanych nurków.

https://www.instagram.com/nautica_safari/
https://vimeo.com/user17481373
http://www.facebook.com/nauticasafari

