
                                                                                           
                                                                                                      

 

 

SAFARI NURKOWE - EGIPT ZWROTNIK RAKA 

Deep South St. John’s & Abu Fandera 
Termin:1-8 grudnia  -  2012 

 

 
 
Egipt jest jednym z najlepszych miejsc do nurkowania na całym świecie.  

Można nurkować tutaj przez cały rok. Wymarzona temperatura turkusowej wody, dostępność raf, 

liczne gatunki roślin i zwierząt morskich zapewniają zarówno początkującym, jak i wytrawnym 

nurkom niezapomniane chwile. Nie bez znaczenia jest gościnność Egipcjan, wśród których 

po jakimś czasie czujemy się, jak w drugim domu. Koloryt otaczającego zewsząd orientu 

i bezpośrednia bliskość pustyni przenosi nas w świat przygód. 

 

Tym razem proponujemy malowniczą podróż na rafy St. John’s, leżące w sercu Morza Czerwonego,      

na pograniczu Egiptu i Sudanu.  Jest to safari prowadzące do jednych z najpiękniejszych miejsc 

nurkowych Egiptu :  kompleks St. John’s i rafy Abu Fandera. 

Rejs na tej trasie jest bardzo specyficzny. Daje satysfakcję doświadczonym nurkom i zupełnym 

 

 

 

 



nowicjuszom. W przypadku większości miejsc nurkowych można tak dostosować sposób prowadzenia 

grup, żeby każdy, niezależnie od poziomu zaawansowania, czuł się dobrze.  

Jedną z najbardziej malowniczych raf jest Umm Kararim Pocięta kanionami i grotami, rozświetlana 

promieniami słońca, załamującymi się na tańczących falach. Po niemal godzinie podwodnego spaceru 

po korytarzach tej rafy i powrocie na łódź, niektórzy nie dowierzają, że komputery wskazują 

maksymalną głębokość na poziomie 9-12 metrów. Podobną, aczkolwiek może nieco mroczniejszą 

postać ma Claudia z jej ogrodami koralowymi i grotami. Wyspa Sernaka skrywa pod otaczającymi je 

wodami dobrze zachowany wrak statku rybackiego. Inne miejsca dają szansę na spotkanie większych 

ryb. Dzięki tej różnorodności na St. John’s nie sposób się nudzić. 

 

Pakiet  - dla 1 osoby w cenie 630 euro +.    164 cena  przelot0 - zawiera:  
- lot z Warszawy (lub innego miasta) 

- transfery autokarowe lotnisko – łódź – lotnisko 

- zakwaterowanie na łodzi 

- pełne wyżywienie : 3 x dziennie bufet oraz snacki/owoce pomiędzy posiłkami, napoje: 

  kawa, herbata, woda mineralna 

- napoje gazowane, cola, fanta, sprite 

- butle 12 l oraz ołów (bez pasów) 

- opieka przewodników (język polski, angielski) 

- 6 dni nurkowych w tym : 5 dni nurkowania nielimitowane do 4 dziennie, 6-ty dzień – 2 nurkowania 

(ilość nurkowań może być ograniczona ze względu na czynniki niezależne od organizatora, np. 

pogoda; zmiana dat/godzin przelotów przez przewoźników lotniczych). 

- noclegi na łodzi 

 

Cena nie zawiera: 

- opłaty za wizę wjazdową do Egiptu (15 USD) 

- posiłków spożywanych poza łodzią 

-  rafowy podatek 



- napiwku dla załogi 25-30 euro od osoby 

- sprzętu nurkowego - 50 euro od osoby 

- pakietu Nitrox - 60 euro za całe safari lub 5 euro za butlę 

- ubezpieczenia nurkowego 

Podczas safari każdy powinien być wyposażony w automat, jacket, bojkę sygnalizacyjną, komputer 

nurkowy, piankę, ABC i latarkę. Aparaty fotograficzne mile widziane. 

* Uwaga: cena przelotu może ulec zmianie. 

 

Zapraszamy na pięciogwiazdkową łódź nurkową klasy cruiser. Na pokładzie, do dyspozycji nurków 

przygotowanych zostało znajduje się 12 dwuosobowych kajut z łazienkami i klimatyzacją. Statki 

regularnie są odnawiane. Nawet podczas długich rejsów zapewniają nurkom komfort. 

Łódź posiada 3 pokłady słoneczne : jeden częściowo zacieniony ze stolikami na kawę, 

drugi mini pokład znajduje sie przed mostkiem kapitańskim – świetny punkt obserwacyjny podczas 

rejsu; trzeci pokład słoneczny znajduje się na dachu łodzi. Pokład środkowy słoneczny jest 

wykończony drewnem tekowym. Pokład nurkowy jest przestronny, zapewniający każdemu nurkowi 

osobne miejsce na sprzęt, co gwarantuje swobodę w przygotowaniach przed nurkowaniem. Na 

platformie znajdują się dwa zejścia do wody oraz prysznice ze słodką wodą. Pokład nurkowy 

wykończony został również drewnem tekowym. 

 



 

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

 

Jerzy Salamucha tel. 508 024 016, e-mail: salamucha@wp.pl 

Piotr Pawlik tel. 697 692 387, e-mail: piotr@ida-octopus.com 

 

 

 

Wpłaty można dokonać przelewem : 

Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW 
ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, 
Bank Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236 
W dopisku "Safari-Egipt" 

Do dnia 30.06.2012 proszę potwierdzić rezerwację oraz wpłacić 
zaliczkę w wysokości 20 0,00 euro. 
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