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EGIPT 20-27 września 2018

Cena 790€+1500zł.
NITROX FREE !

Safari nurkowe na łodzi to jedyna możliwość odkrywania
podwodnych uroków raf i wraków.
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Kursy i szkolenia:
     - nurkowe intro;
          - podwodna szkoła dla dzieci i młodzieży;
               - kursy nurkowe dla dorosłych;
                    - kursy specjalistyczne.

 Wyprawy nurkowe w kraju i zagranicą;
           Kolonie nurkowe;
                     Wypożyczanie i serwis sprzętu;
                               Ubezpieczenia dla płetwonurków;       

                                         Ładowanie butli.
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Kochasz nurkować i chcesz być bliżej podwodnego świata? 6 dni nurkowania i wypoczynku na wygodnym
jachcie to propozycja dla licencjonowanych nurków, którzy chcą spędzić aktywne wakacje z dala od 
zgiełku kurortów. 

W programie do 3-4  nurkowania dziennie, opalanie i dobre jedzenie serwowane na łodzi.
 

Safari na północy Egiptu zapewnia nurkowania wśród jednych z najpiękniejszych raf i wraków na Morzu 
Czerwonym.Sam ogród koralowy to również niezwykła atrakcja. Do wyboru jest kilka fantastycznych 
miejsc. Każde z nich dostarczy nawet najbardziej wymagającym nurkom niezapomnianych wrażeń. 
Praktycznie w czasie każdego zanurzenia podziwiamy przepiękne korale, zarówno te twarde jak i 
miękkie, ławice barakud i ryb kozich, mureny, żółwie, płaszczki, mnóstwo makrostworzeń i ulubieńców 
wszystkich nurków - amfipriony.

Wraki północy to : legendarny SS Thistlegorm, podwodne muzeum z czasów II Wojny Światowej oraz 
wraki Stalowej Rafy: Abu Nuhas – Carnatic,Giannis D, Chrisoula i Timon K. Ponadto wraki: Ullyses, 
Rosalie Moeller i inn. Pomiędzy Ras Mohammed a wrakiem Thistelgorm możemy zanurkować na wraku 
Dunraven. Atrakcją dodatkową będą nurkowania w okolicach Dahab.

Safari kończymy w okolicach Hurghady, z której rozpoczyna się nasz rejs.

 Lot do Hurghady to niewiele ponad 4 godziny. Z tygodniowych wakacji czeka nas aż 6 dni pełnych 
nurkowania. W czasie takiego rejsu rozkład zajęć na łodzi wyznaczają kolejne zanurzenia. Pobudka 
wcześnie rano, odprawa i do wody... Plan dnia jest bardzo intensywny i wielokrotnie w przerwach miedzy
kolejnymi nurkowaniami uczestników łapie błoga drzemka. Niezbędny zestaw na takim rejsie to krem do 
opalania, kąpielówki i dobra książka. Mimo że na łodzi trudno liczyć na wiele poza nurkowych atrakcji to 
czas mija bardzo szybko a nawet za szybko.
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Dane techniczne:

 Klasyfikacja Yacht: Jacht * * * * 

 24 miejsca - wszystkie kabiny są klimatyzowane z łazienkami

 Duży klimatyzowany salon z restauracją

 Stacja DVD, TV, CD

 Pokład nurkowy w drewnie tekowym

 Długość:34 m, Szerokość:8 m

 Silniki:- 2 x Man marine 12 cylinder, 1150 HP dla każdego

 Generatory: 1 x 110KW, 1x 60 KW Cichy
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 2 zodiaki 40Hp każdy

 Jednostka odsalanie wody :- 4 T . dzień

 Woda: Zbiornik 18ton

 Kotły wodne

 Nawigacja: GPS, radar, echo-sonar, kompas.

 Komunikacja: Marine VHF, telefon satelitarny

 Tlen: trzy zbiorniki 50l, pierwsza pomoc, resuscytacja aparatura SPIRETA

 Urządzenia bezpieczeństwa życia: 40 kamizelki asekuracyjne, 2 łodzie - każda dla 22 ludzi

 Apteczka

 Sprzęt do nurkowania:Kompresory :- 2 X koce sub ,i 1 X Bauer k 14, Nitrox dostępny na pokła-
dzie (dostępne dla certyfikowanych nurków nitroksowych)
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Cena zawiera:

 przelot Poznań- Hurghada- Poznań

 transfery autokarowe lotnisko – łódź – lotnisko

 zakwaterowanie na łodzi w kabinach dwuosobowych

 pełne wyżywienie: 3 x dziennie bufet oraz snacki pomiędzy posiłkami

 napoje: kawa, herbata, woda mineralna oraz soft drinks

 butle 12lit oraz ołów (bez pasów)

 NITROX( wymagane uprawnienie)

 opiekę  przewodników nurkowych

  6 dni nurkowych 3-4 nurkowania dziennie( oprócz ostatniego dnia)

 ubezpieczenie KL i NNW 

Cena nie zawiera:

 wypożyczenia sprzętu nurkowego

 opłaty za wizę wjazdową - 25 €/os.
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 napiwku dla załogi łodzi – obowiązkowo  35€/os.

 opcjonalnie opłaty za parki morskie 

 ubezpieczenia nurkowego

Rezerwacja miejsca na wyjazd po wpłacie 250 € do 30.05.18

II wpłata – 1500 zł. do 30.06.18

III wpłata – pozostała kwota płatna do 15.08.18

Więcej informacji

                                          OCTOPUS  LESZNO

                                                  65 529 30 94

                                             Adam 603 139 507

                                    octopus@octopus.net.pl

                                        www.octopus.net.pl
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