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Złoty Trójkat

Brothers, Elphinstone, Dedalus 

Polowanie na dużego zwierza.

Tydzień pełen wrażeń.

„Złoty Trójkąt” to kompilacja najlepszych miejsc

nurkowych Morza Czerwonego, łącząca Wyspy Braci,

Dedalus Reef oraz położoną w rejonie Marsa Alam

Elphinstone Reef. Formacje te znajdują się na otwartym

morzu więc to tu najłatwiej i najczęściej spotkamy okazy

zwierząt pelagicznych: rekiny i manty, nawet z gatunków

rzadziej spotykanych. Jest to trasa dla śmiałków, którzy

nie boja się ambitnych nurkowań na dużych

głębokościach.  
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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 i 2
nurkowania w
rejonie Hurghady lub
Marsa Alam. 

Dzień 5 – Dedalus Reef 
lub rejon Marsa Alam 

–  3-4 nurkowania 

Dzień 3 - Big Brother  
– 3 nurkowania 

Dzień 7 – Elphinstone
Reef – 2 nurkowania.  

Dzień 6 - Dedalus Reef  
–  3 nurkowania 

Dzień 4 - Small Brother
– 3 nurkowania 

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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Rejs rozpoczynamy z Hurgady lub Marsa Alam. Po

przybrzeżnych nurkowaniach w pierwszym dniu nocą

ruszamy w rejs na pełne morze.Nad ranem docieramy do

Wysp Braci. Pozostajemy w tym rejonie przez 2 dni,

nurkując pierwszego dnia przy Dużym Bracie na

wrakach „Aida” i „Numidia”. Zwiedzimy również tą

odludną wyspę z latarnia morską i jako bakszysz :)

kupujemy koszulki. :) Kolejny dzień to nurkowania na

Malym Bracie  – w towarzystwie rekinów i wśród

wachlarzy gorgonii, porastających ściany.  Nocą

popłyniemy dalej na południe docierając do Dedalusa,

owalnej rafy o średnicy pięciuset metrów, oznakowanej

latarnią morską. Dedalus słynie z częstych spotkań z

rekinami młotami, których stado zamieszkuje północną

część rafy. Spotyka się tu również oceaniczne rekiny

białopłetwe patrolujące przybrzeżne płycizny, manty i

stada barakud. W drodze powrotnej odwiedzimy słynną

Elphinstone Reef, podłużną rafę o długości 300 metrów,

opadającą pionowymi ścianami, pełnymi grot i

przewieszek oraz pokrytą wspaniałą szatą miękkich i

twardych korali.  

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

