
+ Tiran & Dahab
Wraki Północy

NOWA TRASA!

nautica.pl+48 797 025 117Nautica Safari



W
raki

Tiran
Dahab

Otwieramy w tym sezonie nową trasę północną. Do klasycznych wraków północy 
dołączamy jeden dzień nurkowy na Tiran Islands oraz jeden dzień w okolicach 
Dahab, gdzie będziemy nurkowali w słynnym Blue Hole oraz Canyon.
Plan rejsu obejmuje nurkowania na najsłynniejszych wrakach północnej części 
Morza Czerwonego. Przed nami legendarny SS „Thistlegorm”, podwodne muzeum z 
czasów II Wojny Światowej oraz wraki Stalowej Rafy – Abu Nuhas: „Carnatic”, 
„Giannis” D, „Chrisoula” i „Timon”. Pomyli się ten, który sądzi, że na wrakach nie 
spotkamy wielu zwierząt. Częstymi towarzyszami takich nurkowań są płaszczki, 
barakudy, rogatnice, żółwie, a czasami delfiny. Zanurkujemy na wielu wspaniałych 
rafach: Akwarium - Abu Ramada, przy lasach gorgonii wokół wyspy Giftun, wzdłuż 
pokrytych koralami ścian raf przy wyspie Tiran oraz w spektakularnym rezerwacie 
morskim Ras Mohammed. Rarytasem na tej trasie są również liczne nurkowania 
nocne, podczas których zobaczymy liliowce, piórówki, raki pustelniki, wężowidła i 
ślimaki nagoskrzelne. Pomiędzy Ras Mohammed a wrakiem SS „Thstlegormem” 
możemy zanurkować na wraku „Dunraven” oraz w przepięknym kompleksie 
koralowych ergów zwanym Alternatives.
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Safari kończymy w okolicach 
Hurghady, z której rozpoczynaliśmy 
rejs. Odwiedzimy południową część 
Gota Abu Ramada. Safari to jest 
adresowane zarówno do pasjonatów 
nurkowań wrakowych, jak i do 
miłośników raf koralowych. Na trasie 
nie brakuje jednych i drugich. A 
prawdziwą wisienką na torcie może 
być nurkowanie nocne na słynnym 
SS „Thistlegorm”. Na wrak dopływamy 
po południu, gdy wszystkie łódki z baz 
na lądzie już odpłynęły, następnie 
opcjonalnie planowane jest 
nurkowanie nocne na wraku.
Kwintesencją tej trasy są nurkowania 
w okolicach Dahab. Zarówno dla 
nurków rekreacyjnych jak i 
technicznych nurkowania w Blue 
Hole i Canyon będą niepowtarzalnym 
przeżyciem.

RAMOWY PLAN SAFARI
Dzień 1 - przylot z Polski, transfer na 
łódź
 
 
 
Dzień 2 - check dive w rejonie 
Hurghady (np Gota Amuramada)

Dzień 3 - Abu Nuhas - Gianis D, 
Chrisoula, Thistlegorm

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

Dzień 5 – Dahab 3-4 nurkowania

Dzień 6 - Tiran Island 3-4 
nurkowania

Dzień 7 – Giftun, Ghota Aburamada 
(lub inne miejsce w rejonie 
Hurghady lub Marsa Alam)

Dzień 8 - transfer na lotnisko, wylot 
do Polski
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Cena Safari
920 €  +  1550 zł

Cena zawiera:
Transfer na trasie: lotnisko – łódź – 
lotnisko
7 noclegów, z czego pierwszy lub ostatni 
może mieć miejsce w hotelu
Trzy posiłki dziennie oraz owoce i 
przekąski (w pierwszym dniu posiłki 
zaczynają się kolacją, a w ostatnim dniu 
kończą się śniadaniem)
Polski przewodnik nurkowy
Butle 12l (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 nie zawiera:
Wizy egipskiej – 25 USD
Napiwku dla załogi – 40 EUR
Napiwku dla przewodników – 10 EUR
Dodatkowych posiłków poza łodzią
Pozostałego sprzętu nurkowego
Opłaty Reef Protection – 15 EUR
Opłaty Portowej – 10-20 EUR (w 
przypadku startu lub zakończenia 
safari w Port Ghalib)


