
Październikowe safari nurkowe po Morzu Czerwonym
termin: 5-12 października 2019

Trasa safari – Dalekie Południe – St John’s  

Nurkowania, zakwaterowanie i wyżywienie na łodzi Red Sea One 
Koszt safari 920 euro + 1550 zł bilety lotnicze

Trasa safari Dalekie Południe, to nurkowania na najpiękniejszych rafach Morza Czerwonego, pełnych 
pinakli i tuneli, zamieszkiwanych przez różnorodne gatunki zwierząt morskich. Podczas safari , oprócz
ekscytujących spotkań z rekinami i żółwiami, uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do 
snorklowania z delfinami w słynnym Dolphin House.
Safari rozpoczniemy dwoma nurkowaniami sprawdzającymi w pobliżu Marsa Alam. Następnie 
wyruszymy w całonocny rejs, kierując się w stronę Raf Świętego Jana. Leżą one w rejonie granicy 
egipsko-sudańskiej, a o ich wyjątkowości świadczą przybierane przez nie formy, niespotykane w 
północnej części Morza Czerwonego. Rozprzestrzenione na około 290 km2 rafy wznoszą się do samej
tafli wody z głębokości nawet 25 metrów i przyjmują najbardziej niespotykane kształty, pełne 
korytarzy, tuneli i ogrodów koralowych. Charakterystyczną cechą tego rejonu jest jego bogactwo 
biologiczne oraz doskonały stan rafy, zawdzięczany niewielkiemu obciążeniu turystycznemu Johnsów.
Um El Khararim, zwana też Matką Dziur, to jedna z odwiedzanych przez nas raf, słynąca z licznych 
grot i wąskich tuneli, uważana za jedno z najpiękniejszych miejsc nurkowych w Egipcie.
Trasa obejmuje również wiele nurkowań przy bogatych, ozdobionych różnorodnymi koralami 
ścianach. 



W takich miejscach, pchani przez lekki prąd, będziemy spoglądać w błękitną toń licząc na spotkania z
rekinami białopłetwymi i szarymi rekinami rafowymi. Miłośnicy nurkowań nocnych również nie będą 
narzekać na brak wrażeń. Po zachodzie słońca pod wodą spotkamy polujące mureny, płaszczki, 
hiszpańskie tancerki czy najeżki.
Przedostatniego dnia safari przepłyniemy na Fury Shoal, gdzie zwiedzimy groty Claudia Reef oraz 
tunele Malahi i Shaab Sharm. Trasę zakończymy nurkowaniami na mierzącej 300 metrów Elphinstone
Reef, słynącej między innymi z częstych spotkań z rekinami białopłetwymi.

Trasa przeznaczona jest dla nurków na każdym stopniu zaawansowania. Doskonała dla osób 
rozpoczynających przygodę z nurkowaniem w Egipcie. Minimalny stopień to OWD/P1.
 

Ramowy plan safari nurkowego
Dzień 1
Przylot z Polski. Transfer na łódź
Dzień 2 
Wypłynięcie z portu, check dive Shaab Marsa Alam, rejs na St. John’s 
Dzień 3
Abu Fandera: Habili Ali, Gotta Kriba, Dengerous reef 
Dzień 4
Small Gotta, Um Kararim, Sataya 
Dzień 5 
Fury Shoal: Sataya, Malahi, Claudia Reef 
Dzień 6 
Maksur Sud, Abu Galawa Soraya, Shalaniat 
Dzień 7
Elphinstone 
Dzień 8
Transfer na lotnisko, wylot do Polski 

Program ramowy może ulec zmianie ze względu na czynniki pogodowe oraz inne nieprzewidziane 
okoliczności. 

Cena safari obejmuje:
• 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 (opłaty na miejscu):
• 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)

Opiekun wyjazdu – Krzysztof Janicki, tel. kom: 601284195, 
Zapisy: e-mail: biuro@nautica.poznan.pl

Łódź Red Sea One

Red Sea One to luksusowa łódź safari, będąca w stanie pomieścić 26 pasażerów w 13 dwuosobowych
kabinach. Spośród nich 9 kabin posiada dwa osobne łóżka, a pozostałe 4 dwuosobowe. Każda z kabin
wyposażona jest w indywidualną klimatyzację, małą lodówkę oraz toaletę z prysznicem. Do 
dyspozycji każdego z pasażerów jest ręcznik oraz szlafrok. Red Sea One posiada 4 przestronne i 
wygodne pokłady, w tym między innymi jadalnię, strefę relaksu oraz salon. Łódź przechodzi 
renowację 2 razy w roku i jest stale ulepszana w celu podniesienia komfortu pasażerów.
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