
Wyspy Rocky i Zabargad.

Prawdziwa rzadkosc.

Rejs rozpoczynamy z Hurgady lub Marsa Alam. Po

nurkowaniach w okolicy Marsa Alam oraz po

nurkowaniu nocnym łódź rusza w rejs na dalekie

południe na St Johns. To tu znajduje się najsłynniejsza

rafa południa: Um Kararim, słynna "Matka Dziur". Na

niewielkiej głębokości przepływa się przez prawdziwy

labirynt skalny. Wnętrze grot i kawern są niezwykle

charakterystyczne i niespotykane na żadnej innej rafie

regionu. W rejonie spędzamy 2 pełne dni nurkowe, min

na niezwykłej, porośniętej różowymi, pastelowymi

gorgoniami ścianie Habiley Ali i Big Gotta. 
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RAMOWY PLAN 
SAFARI
Dzień 1 - Przylot z Polski.
Transfer na łódź
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Fury Shoal
Rocky Zabargad 

Dzień 2 - wypłynięcie z
portu, check dive Shab
Marsa Alam, Shaab
Sharm, rejs na St Johns 

Dzień 5 – Rocky,

Zabagrad Island 

Dzień 3 - Habili Ali, Um
el Eroug, Dengerous
Reef 

Dzień 7 – Elphinstone 

Dzień 6 - Fury Shoal:
Claudia, Malahi, Abu
Galawa 

Dzień 4 -Um Kararim,

Habiley Ali, Big Gotta 

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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Następnie płyniemy na niezwykle rzadko odwiedzane

rafy Rocky i Zabagrad. Te dwie wyspy, położone od

siebie w odległości niespełna dwóch kilometrów są

odmienne pod każdym względem. Rocky oferuje

ekscytujące nurkowania dryftowe wśród porośniętych

gorgoniami ścian i spotkania z szarymi rekinami

rafowymi. Zabarghad relaksuje nurkowaniami w

chmurze pomarańczowych antiasów, wśród

malowniczych formacji koralowych, tworzących pinakle

i wąskie korytarze przebijające się do wnętrza błękitnej

laguny. 

W kolejnych dniach zmierza ku północy, na Fury Shoal.

To tu odwiedzamy min dwie rafy często wymieniane

przez fotografów jako ich ulubione: Cludia i Malahi. 

Prawdziwą "wisienką na torcie" tej trasy jest kapryśna i

zaskakująca Elphinstone. To właśnie tu spotyka się

oceaniczne rekiny białopłetwe patrolujące Południowe

platou. 

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 - 50€
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 

ST JOHNS,  ROCKY,  ZABARGAD |  2018

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

