KWIECIEŃ - Safari Nurkowe Święta na St. Johns
03.04.2021 06:00:00
Safari St. John’s
termin 03.04 - 10.04.2021
Safari St John's to płytkie i piękne rafy południowej części morza czerwonego. Dziewicze rafy
są oddalone od dużych turystycznych miejscowości , dzięki czemu możemy podziwiać
wspaniałe korale miękkie i twarde , śliczne kolorowe ryby ,a może nawet uda nam się spotkać
rekina. Nurkowania na St Johns , są proste i przyjemne,a ta trasa jest polecana dla osób które
posiadają mniejsze doświadczenie nurkowe. Co nie oznacza ,że osoby doświadczone
nurkowo będą się nudzić. Z pewnością wszystkim spodoba się nurkowanie na rafie Claudia
gdzie przez całe nurkowanie pływa sie w tunelach wyżłobionych w rafie, z pewnościa
odwiedzimy tez Dolphin hause gdzie będzie szansa spotkać delfina , ostatnio widzieliśmy ich
całe stado.

Obszary rafy Fury Shoal są schronieniem dla wielu gatunków ryb – ich topografia
przypomina koralowe kaniony. Nie są rzadkością spotkania z dużymi gatunkami pelagicznymi
– tuńczykami, ostrobokami, rekinami. Twarde koralowce, budujące te rafy, uznawane są za
najpiękniejsze na świecie. Okolice te, są jednymi z najatrakcyjniejszych miejsc do nurkowania
w obrębie całego basenu Morza Czerwonego – okoliczne rafy zachowały się w stanie
nienaruszonym od ponad 20 lat. Co więcej, nurkowania na Fury Shoal należą do stosunkowo
łatwych i przyjemnych. Shaab Sataya czyli największy system rafowy na Fury Shoal
charakteryzuje się piękny formacjami koralowymi, ścianami , możliwością pływania z
delfinami i znalezieniem starożytnej amfory!

Zabargad Island to przepiękne miejsce oferujące nurkowania przy ścianach, wrak oraz
płycizny upstrzone dziesiątkami „wieżyczek koralowych”. Pośród nich żyje wiele gatunków
grańców, do których ławo się zbliżyć i uczynić je celem sesji fotograficznej, gdyż są mało

płochliwe. Podczas nurkowań nocnych w tym miejscu spotyka się ośmiornice, różne gatunki
skorupiaków oraz ślimaków nagoskrzelnych wyruszających w nocy na łowy w koralowych
grotach.

Wymagania:
Minimalny stopień Open Water Diver lub równorzędny.
Istnieje możliwość podniesienia kwalifikacji:
Advanced Adventurer, Deep Diver, Night Diver, Nitrox więcej na temat kursów Igor

Pływać i nurkowac będzie z łodzi
RAMADAN 3

Opis łodzi :

13 kabin dla 2 osób - wszystkie z prywatnym prysznicem i toaletą (ręcznik kąpielowy i
ręcznik)
Jadalnia: duża, wygodna, klimatyzowana sala restauracyjna, pow.78m2
posiłki w formie „szwedzkiego stołu, napoje bezalkoholowe, woda, kawa, herbata w cenie
Salon: klimatyzowany salon 50m2 ze stacją multimedialną do dyspozycji (filmy, zdjęcia,
muzyka)
3 pokłady:
Pokład górny: zacieniony shisha-bar otwarta strefa zadaszona, strefa słoneczna
Pokłady słoneczne: 2 tarasy słoneczne w części przedniej statku + 1 taras z tyłu statku +
solarium na głównym pokładzie
Pokład nurkowy: 50 m² ławki z oparciami, ze schowkami, oczywiście z miejscem na butle
i sprzęt nurkowy. platforma nurkowa
centralna klimatyzacja

Dane techniczne łodzi:
Długość: 38 m
Szerokość: 9,5 m
Silniki: 2 x 1200 HP MAN
Zapas słodkiej wody: 24 tony + odsalacz
System nawigacji i bezpieczeństwo: radar, głębokość Sygnalizator akustyczny, GPS, radio
VHF
Zodiak: 2 x 8 osób, 40 KM

Program ramowy:
03.04.2021

- przelot do Marsa al Am i zaokrętowanie,

04.04.2021 - wypłynięcie oraz nurkowanie check dive i przepłynięcie do raf St.Johns
05 - 08.04.2021 - safari nurkowe wokół St. John’s i Fury Shoals, Zabargad - 4 nurkowania
dziennie
09.04.2021 - trasa powrotna safari - 1 lub 2 nurkowania tego dnia zależnie od godziny
wylotu
10.04.2021 - transfer na lotnisko i wylot do Warszawy

Cena: 900 Euro
Cena zawiera:
- transfer lotnisko - łódź - lotnisko
- safari na łodzi w kabinach 2os. z klimatyzacją i łazienką
- pełne wyżywienie na łodzi (w pierwszym dniu posiłki zaczynają się kolacją, a w ostatnim
dniu kończą się śniadaniem)
- napoje kawa , herbata, woda oraz napoje gazowane
- 6 dniowy pakiet nurkowy (4 nurkowania dziennie, pierwszy i ostatni dzień safari 1-2
nurkowania)

- butle 11l ładowane powietrzem oraz balast (bez taśm i kieszeni balastowych)
- minimalna liczba nurkowań 17
- nitrox w cenie
- opiekę divemastera
- ubezpieczenie turystyczne NNW , KL
- opłatę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Cena nie zawiera:
- biletu lotniczego
- napiwku dla załogi 50 Euro
- 25 euro za wizę egipską * (w chwili obecnej brak tej opłaty)
- 50 euro opłata za parki narodowe
- dodatkowe posiłki i napoje poza łodzią

Informacje i zapisy: Igor Bartoszewicz Tel .+48 605 650 240, email: Igor@krokodyle.com.pl

Uwaga! Ważność PASZPORTU min. 6 MIESIĘCY od daty powrotu !!!

