
Zapraszamy na safari nurkowe w Egipcie
Przepłyniemy Morze Czerwone trasą:

Złoty Trójkąt i Fury Shoals

Termin:  27 października – 3 listopada 2022

Przed nami tydzień nurkowań, spania i jedzenia na cztero-piętrowej
łodzi Long Island przystosowanej do goszczenia na swoim pokładzie

30 nurków.

KOSZT SAFARI: 1070 € 
KOSZT PRZELOTU CZARTEROWEGO: 1950 PLN 

(wylot z Poznania -15 miejsc i Warszawy – 15 miejsc, dostępność wg kolejności zgłoszeń)



Safari nurkowe, to jedna z najciekawszych opcji wyjazdów nurkowych. Duża 38 metrowa 
łódź Long Island na 7 dni stanie się naszym domem. Będziemy na niej spać, jeść, tańczyć i
odpoczywać, w przerwie między nurkowaniami, których możemy zrobić nawet do 4 
dziennie :)

Trasę Złoty Trójkąt i Fury Shoals polecamy w szczególności fanom fauny i flory Morza 
Czerwonego. Choć nie oznacza, to że dla fanów stalowej rafy nie znajdzie się nic godnego 
uwagi. W trakcie safari planujemy nurkowania w rejonie Wysp Braci, rafy Elphistone oraz 
Fury Shoals, w tym na pięknej rafie Malahi.

Safari przeznaczone dla nurków zaawansowanych i średnio zaawansowanych.
Wymagany stopień to OWD/P1 oraz przynajmniej 20 wykonanych nurkowań.

Cena zawiera: 
transfer na trasie: lotnisko - łódź - lotnisko (tylko przy zakupie przelotu w Nautica Safari) 
7 noclegów, z czego pierwszy lub ostatni może mieć miejsce w hotelu 
3 posiłki dziennie oraz owoce i przekąski (w pierwszym i ostatnim dniu safari liczba 
posiłków zależy od godziny wylotu i przylotu) 
opiekę polskiego przewodnika nurkowego z Nautica Safari 
butle aluminiowe 11,1 litrów (oraz ich napełnianie powietrzem), 
balast (bez taśm lub kieszeni balastowych) 
napoje: kawę, herbatę, napoje gazowane w tym coca colę i fantę
2-3 nurkowania pierwszego dnia safari, 
3-4 nurkowania w dniach 2-5, 
1-2 nurkowania ostatniego dnia safari 
ubezpieczenie UNIQA KL, KR, NNW uwzględniające nurkowanie rekreacyjne
Przelot na trasie: Polska-Egipt-Polska. Wylot z Warszawy lub Katowic.

Cena nie zawiera: (opłaty na lotnisku i na łodzi)
wizy egipskiej: 25 USD 
napiwku dla załogi: 50 EUR 
napiwku dla przewodników: 10 EUR 
opłaty środowiskowej Reef Protection Fee: 50 EUR 
opłaty portowej w Port Ghalib: 2x20 EUR (w przypadku korzystania z portu jednorazowo: 
20 EUR) 
dodatkowych szkoleń nurkowych 

Dodatkowe zamówienia sprzętowe:

wypożyczenie butli 15l lub dodatkowej butli 11,1l: 35 EUR 
wypożyczenie zestawu twinset 2x11,1l: 75 EUR 
napełnienie butli nitroxem (nurkowanie 11,1l - 5 EUR, 15l - 7EUR; 
pakiet nitroxu na safari odpowiednio 70 EUR i 90 EUR) - wymagane są uprawnienia EAN 
wypożyczenie brakującego sprzętu nurkowego – cena zależna od ilości sprzętu



Ubezpieczenie:

Zapewniamy ubezpieczenie KL i NNW w UNIQA z wariantem obejmującym uprawianie 
sportów wysokiego ryzyka, którym objęci są wszyscy uczestnicy safari. Obejmuje ono 
aktualnie panujące na świecie warunki epidemiczne (NIE MA WYKLUCZEŃ epidemii i 
pandemii). Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy, które zabezpiecza całość wpłaconych środków w sytuacji 
zachorowania lub innych sytuacji nadzwyczajnych. Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% od
kosztu imprezy. 

Łódź Long Island

Łódź, na której będziemy mieszkać 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. 

Zapisy na safari:
biuro@nautica.poznan.pl; tel: 61 872 90 66
Krzysztof, kom: 601 284 195
Beata, kom: 693 835 356

mailto:biuro@nautica.poznan.pl

