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Egipt Safari 
Hurghada - Safaga – Elphinston – Fury Shoal 

 

Ta nowa trasa stanowi 
połączenie najlepszych 
miejsc nurkowych w 
okolicy Safagi oraz po-
łożonych na południu 
pięknych raf, należących 
do parku rafowego Fury 
Shoal. Zobaczycie wrak  
Salem Express, leżący 
na głębokości od 16 do 
32 metrów. Rufa statku jest nieuszkodzona, skutki uderzenia widać w 
naruszonym poszyciu części dziobowej i otwartej furcie. Wrak leży na 
prawej burcie, przez kilka otworów można wpłynąć do środka i obej-
rzeć skorodowane już mocno wnętrze. Najczęściej fotografowanymi 
obiektami są śruby napędowe i ster, a także  rozrzucone wokół statku 
łodzie ratunkowe. 
 

Blisko Safagi znajdują się też rafy Abu Kafan wąska, ok.150 metrowa, 
zakończona plateau po obu stronach (bardzo podobna do znanej 
wszystkim nurkom Elphinstone, która także jest w planie safari) oraz 
Panorama, pełna kolorów, charakteryzująca się licznymi pęknięciami 
i grotami, słynąca z kolonii anemonów. 
 

W programie są także dobrze znane nam miejsca w rejonie Fury 
Shoal, do których uwielbiamy wracać, jak i te będące nowymi zaska-
kującymi odkryciami. Heaven, Sataya i Maksur charakteryzują się 
przede wszystkim wielką różnorodnością formacji rafowych oraz 
niesamowitą ilością ryb. Uczestnicy safari mogą liczyć na bliskie 
spotkania z delfinami oraz nurkowania pośród korytarzy, jaskiń, 
kanionów i plateau. Zanurkujemy pośród tajemniczych labiryntów 
Malahi, odwiedzimy groty Claudia Reef, poświęcimy dużo  czasu na 
fantastyczne ogrody koralowe. Safari kończy się w Marsa Alam.  
 

Podsumowując: słynny wrak, piękne rafy korytarzowe i szansa na 
duże zwierzaki!    Zapraszamy. 

 

 

RAMOWY        
PLAN SAFARI 

Dzień 1 - Przylot z Polski,     

transfer na łódź 

Dzień 2 - wypłynięcie z portu, 

check dive okolice Hurghady,  

Abu Ramada – 3 nurkowania 

Dzień 3 - okolice Safagi, Salem 

Expres, Abu Kafan, Panorama     

– 3 nurkowania 

Dzień 4 - Elphinston, Abu Dabab 

– 4 nurkowania 

Dzień 5 – Fury Shoal – Sataya, 

Malahi, Heaven – 4 nurkowania 

Dzień 6 - Fury Shoal – Maksur, 

Claudia, Abu Galawa                   

– 3 nurkowania 

Dzień 7 – Marsa Alam                

– 2 nurkowania 

Dzień 8 – transfer na lotnisko, 

wylot do Polski 

 

Big Abu Galava 

Elphinstone 
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CENA SAFARI: 

890 EUR + 1550 PLN 

CENA ZAWIERA: 

 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 12l (oraz ich napełnianie). 

 Balast (bez taśm lub kieszeni 

balastowych) 

 Napoje: kawa, herbata, napoje 

gazowane i niegazowane, woda 

 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 NIE ZAWIERA: 

 Wizy egipskiej 25$ 

 Napiwku dla załogi 40€ 

 Napiwku dla przewodników  10€ 

 Opłaty Reef Protection 15€ 

 Opłaty portowej za Port Ghalib 

2x10€ * w przypadku korzystania z portu 

jednorazowo 10€ 
 Dodatkowych posiłków poza 

łodzią 

 Pozostałego sprzętu nurkowego 
 

Small Gotta 
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