
Termin: 01-08/05/2021
Trasa: Top Południa
Łódź: Long Island

Koszt Safari: 980 €
Koszt Przelotu czarterowego: 1750 PLN

Przeloty organizujemy z Warszawy lub z Katowic, wg zapotrzebowania uczestników safari i
dostępności miejsc u przewoźników. Proszę podać preferowane miejsce wylotu.
Koszt Ubezpieczenia od rezygnacji (opcjonalny): 2,8% od kosztu imprezy.

Ta wyjątkowa trasa to możliwość zanurkowania na terenie malowniczych Parków Morskich 
(Marine Parks) oraz w północnych rejonach raf Świętego Jana (St. John’s) i Fury Shoal.

Miejsca te są niezwykle różnorodne zarówno pod kątem charakteru nurkowań i ukształtowania 
terenu, jak i spotykanych przez nas zwierząt morskich.
Uczestnicy safari będą musieli przygotować się na większą ilość długich przepłynięć z powodu 
dużych odległości między kolejnymi miejscami nurkowymi.

Pierwszy dzień safari przeznaczymy na nurkowania sprawdzające w rejonie Gota Marsa Alam i 
Gota Sharm, po czym udamy się w kilkugodzinny rejs na otwarte morze, aby nad ranem 
zacumować łódź przy Dedalus Reef. Wykonamy tu 3 nurkowania, podczas których wypłyniemy w 
toń na spotkanie z rekinami młotami i szarymi rekinami rafowymi, a przy zachodniej ścianie rafy 
odwiedzimy „anemon city”i okazałe formacje koralowe. W tym miejscu widujemy też spore okazy 
napoleonów oraz rekiny białopłetwe. Po południu chętni nurkowie będą mogli odwiedzić latarnię 



morską postawioną na samym środku rafy, z której wierzchołka roztacza się piękny widok na rafę i 
zacumowanie przy niej łodzie. Po wizycie możliwe będzie porozmawianie z latarnikami oraz 
zakupienie pamiątkowej koszulki przedstawiającej sylwetki rekinów młotów i latarni.

Kolejny dzień spędzimy nurkując przy wyspach Rocky i Zabargad, do których dotrzemy po 
całonocnym rejsie. Wyspy dzielą zaledwie 2 kilometry odległości, ale nurkowania w tych miejscach
mają zupełnie różne charaktery. Rocky Island to olbrzymia koralowa wyspa, której opadające 
pionowo w toń ściany porośnięte są różnorodnymi formacjami koralowymi i gąbkami. Wykonamy 
przy niej jedno nurkowanie, opływając z prądem część jej obwodu. Dwa następne nurkowania 
odbędziemy przy wyspie Zabargad. Odwiedzimy jej piękną rafę ozdobioną ergami i iglicami, 
spróbujemy przepłynąć do wnętrza laguny korzystając z pęknięć i pasaży, a w razie sprzyjającej 
pogody zanurkujemy na wraku frachtowca zatopionego przy północnej krawędzi wyspy.

Następny punkt na trasie to rafy St. John’s, gdzie wykonamy kolejne trzy nurkowania. Z pewnością 
odwiedzimy słynną rafę Um Khararim (Matkę Dziur), której korytarze, ogrody koralowe i labirynty
dostarczają niezwykłych wrażeń każdemu nurkowi. Wieczorem rozpoczniemy powrót w kierunku 
północnym, po drodze odwiedzając Fury Shoal oraz rafę Sataya.
W rejonie Fury Shoal z pewnością zanurkujemy na Malahi – pięknym labiryncie skalnym 
utworzonym przez 20-metrowe ergi oraz Claudia Reef, oferującej kolorowe ogrody koralowe i 
system prześwietlonych grot.

Ostatni dzień nurkowy na safari spędzimy na Elphinstone Reef, która słynie z częstych spotkań z 
rekinami białopłetwymi oraz pięknych formacji koralowych zamieszkanych przez różnorodne 
zwierzęta.

Minimalny wymagany stopień to OWD/P1 oraz staż co najmniej 20 nurkowań. Podczas safari 
możliwe będzie zrealizowanie wyższych kursów i specjalizacji.

Ramowy plan safari nurkowego

Dzień 1 - Przylot z Polski. Transfer na łódź
Dzień 2 - Wypłynięcie z portu, check dive Gota Marsa Alam, Gota Sharm
Dzień 3 - Dedalus Reef
Dzień 4 - Rocky Island, Zabargad
Dzień 5 - St. John’s: Big Gotta, Habili Ali, Um Khararim
Dzień 6 - Fury Shoal – Claudia, Malahi, Sataya
Dzień 7 - Elphinstone Reef
Dzień 8 - Transfer na lotnisko, wylot do Polski

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

Jednostka:
Łódź Long Island to łódź o mocnej, stalowej konstrukcji odznaczająca się wysoką dzielnością 
morską, gwarantującą bezpieczeństwo nawet podczas rejsu w bardzo trudnych warunkach. Została 
oddana do użytkowania w 2019 roku. Estetyczne wnętrza zapewniają komfort oraz swobodę 
wszystkim uczestnikom safari. Long Island dysponuje licencją na wszystkie możliwe do 
zrealizowania trasy safari egipskiej części Morza Czerwonego.



Long Island do duża i wygodna łódź motorowa, przystosowana do prowadzenia safari nurkowych. 
Ma 38 metrów długości oraz 8,5 metra szerokości. Posiada 5 pokładów, w tym pokład słoneczny, 
obszerny salon z TV LED i sprzętem grającym, jadalnię z sześcioosobowymi stołami, dive deck z 
numerowanymi miejscami na sprzęt i indywidualnymi boxami wyposażonymi w gniazdka oraz 
najniższy pokład mieszkalny. 
Łódź mieści 30 nurków w 15 dwuosobowych kajutach z łazienkami i klimatyzacją. Kabiny 
mieszkalne są rozmieszczone na czterech pokładach, a na dziobie znajdują się dwie komfortowe 
kajuty małżeńskie.

Załoga „Long Island” składa się z 10 osób. W jej skład wchodzą: kapitan, kucharz, asystent 
kucharza, 2 stewardów, mechanik, zastępca mechanika oraz 3 marynarzy. Podczas każdego safari 
towarzyszy Wam przynajmniej jeden polski instruktor oraz egipski przewodnik.




