
Nurkować można w wielu miej-
scach - od pobliskich jezior  
i kamieniołomów po nurkowa- 
nia na rafach w odległych tropi-
kach. Lecąc do Egiptu ma- rzymy 
o ciepłej, przezroczystej wodzie 
i fascynujących kolorach raf. 
Rzeczywistość prześciga nasze 
oczekiwania. Zawieszeni w toni 
obserwujemy przedstawicieli 
wielu gatunków podwodnych 
zwierząt i roślin. Kurorty nad 

Morzem Czerwonym są na tyle 
popularne, że często pływa się 
pośród sporej ilości innych grup 
podwodniaków. Każde nurko- 
wanie kończy się niedowierza- 
niem, że to już koniec. Te niedo- 
godności znikają podczas Sa-
fari nurkowego. Po przylocie 
do Egiptu następuje transfer 
na łódź nurkową, która staje 
się dla nas domem na prawie 
cały tydzień. Po wypłynięciu 

na otwarte morze  wrażenia 
są niesamowite. W trak- 
cie pierwszych nurkowań - na 
rafach położonych wciąż blisko 
brzegu, towarzyszą nam łodzie 
z miejscowych centrów nurko- 
wych. Potem, aż do dnia pow-
rotu, można się rozkoszować  
zupełnym brakiem tłoku - za 
równo na wodzie, jak i pod nią.    

Rejs na trasie St John’s jest bar- 
dzo specyficzny. Daje satysfakcję  
i doświadczonym nurkom, jak  
i zupełnym nowicjuszom.  
W większości miejsc nurko- 
wych można tak dostosować 
sposób prowadzenia grup, żeby 
każdy, niezależnie od poziomu 
zaawansowania, czuł się dobrze. 

®

®

Tym razem proponujemy malowniczą podróż na rafy St 
John’s - Rocky - Zabargad. Trasa prowadzi przez rafy takie 
jak : Abu Galawa Small, Claudia, Sataya South, Rocky, Ury 
Schoal Garden, Malahy, Zabargad, Abu Basala, Dangerous 
Reef, Habilil Ali, Gotta Kabira.

Złoty Trójkąt
NA  ZWROTNIK  RAKA
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Ekspedycja St John’s Atrakcje

• nurkowanie w prądzie
• kaniony i groty
• wraki
• dobra zabawa
• duża porcja doświadczenia
• doskonała kuchnia



Rafy koralowe zyskały popu 
larność dopiero w latach 50. 
XX wieku, kiedy tysiące 
amerykańskich marines powró- 
ciło do domów z wysp pacy-
fiku i dzieliło się obserwac-
jami z osobami, które nigdy nie 
widziały morza. Wcześniej za-
miast zachwycać się ich pieknem 
koralowców, zwracano uwagę na 
zagrożenia nawigacyjne powo-
dowane przez znajdujące się tuż 

pod powierzchnią skały. W 
obecnych czasach każdy może 
zobaczyć podwodne życie na 
ekranie swojego telewizora. 
Zobaczenie na własne oczy, jak 
wygląda to w warunkach natu- 
ralnych, nie naruszonych nad- 
mierną turystyką, jest przywile-
jem nie licznych. Właśnie tego 
typu obserwacje dokonujemy 
podczas Safari nurkowych. Rafy 
St John’s, wysunięte daleko na 

południe Egiptu, blisko pograni- 
cza z Sudanem są trudno dostęp- 
ne i dzięki temu wciąż rozwijają 
się w harmonijny sposób.

Miejsca znajdujące się na trasie 
rejsu są przepiękne. Jedną z naj-
bardziej malowniczych raf jest 
Umm Kararim. Pocięta kanio- 
nami i grotami, rozświatlana pro-
mieniami 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.  
Wrażenia z takich nurkowań są 
bezcenne.

®

®

Rafy koralowe to wspaniały ekosystem. Pomimo tego, że 
zajmują relatywnie małą powierzchnię mórz i oceanów - 
bo porównywalną do 2/3 Polski, to żyje na nich 25% ga-
tunków zwierząt i roślin morskich. Ta wielka różnorodność 
organizmów rozwija się w potencjalnie nieprzyjaznych 
warunkach, ubogich w składniki pokarmowe wodach.

TAJEMNICZY ŚWIAT

Głębin

Unikalne miejsca Dobra zabawa

Safari nurkowe to też do-
bra zabawa. Czas spędzony  
z przyjaciółmi jest bezcenny. 
Izolacja od stałego lądu sprzy-
ja zacieśnianiu znajomiści. 
Będziesz do tego tęsknić.
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Co ciekawe, w trakcie safa- 
ri St John’s wielu nurków stawia- 
ło swoje pierwsze kroki, przyjeż- 
dżając na ekspedycję bez jakiego- 
kolwiek doświadczenia nurkowe-
go. Adepci kusu OWD poczują 
się jak ryby w wodzie. Podczas 
wyprawy nurkuje się do czterech 
razy na dobę. Dzięki temu widać, 
jak z dnia na dzień poprawia się 
nawet u początkujących osób 
technika nurkowania. Wracając 

do portu niemal tygodniu każdy 
może mieć na koncie do 18 nur- 
kowań w różnych warunkach. 
To doskonały, skumulowany w 
czasie trening, będący odpowied-
nikiem kilku tygodni nurkowań 
połączonych z pobytem w hotelu.
Każde nurkowanie można do- 
stosować do umiejętności poszcze 
gólnych osób. Pływamy zazwy-
czaj w 3-4 grupach podzielonych 
na mniej i bardziej zaawanso-

wane.   W zależności od głębo- 
kości zanurzenia poznaje się róż- 
ne miejsca rafy. Wymiana spo-
strzeżeń  jeszcze bardziej wbo 
gaca życie towarzyskie na łodzi.
Dzień na safari kończy sie nurko-
waniem nocnym. Paradoksalnie 
osoby najmniej doświadczone 
mogą  po powrocie pochwalić 
się logbookami, w których po- 
nad 1/3 stanowią właśnie takie 
zanurzenia. 
Jeśli poczujesz, że nurkuje ci się le- 
piej możesz zmienić grupę  
i spróbować sił w nowych warun-
kach. Być może zafascynują cię 
wraki, może uznasz, że nadszedł 
czas na kolejny kurs pozwalający 
na poznanie niedostępnych do tej 
pory dla ciebie miejsc.

®

®

Jeśli jesteś świeżym adeptem sztuki nurkowania to dosko-
nale się składa. Safari na rafy St John’s stanowi najmniej 
wymagającą wyprawę z pośród wszystkich propono- 
wanych przez nas na otwartych wodach Morza Czerwonego.  
Legendarne miejsca nurkowe, pełne bogatego podwodnego 
życia okazują się być przyjazne nawet dla początkujących.
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Dla początkujących Teraz 
możesz więcej

Podczas Safari St John’s 
możesz uczestniczyć w kur- 
sach nurkowych i specjliza- 
cjach. Czeka na ciebie PADI 
AOWD - kolejny stopień 
wtajemniczenia, pozwalający 
na nurkowanie do 30 m. Ze 
specjalizacji największym 
powodzeniem cieszą się 
nurkowanie nocne - night 
diver, doskonała pływalność - 
perfect buoyancy i wrakowa 
- wreck diver. Tylko od cie-
bie zależy, w jakim kierunku 
chcesz się rozwijać.

ODKRYJ

Siebie



Nie ma dwóch takich samych 
nurkowań. Każde przynosi coś 
nowego. Wystarczy być otwartym 
na poznanie i widzieć świat  
oczami dziecka. Badać każdy na-
potkany fragment rafy, poznawać 
zwyczaje morskch organizmów 
zarówno dziennych, jak i nocnych. 
Być świadomym ich zachowań, 
wykształconych przez miliony lat 
ewolucji mechanizmów obron- 
nych. Czy wiesz, że pozornie nieru-
chome koralowce nie tylko potrafią 

skutecznie odstraszać znaczą 
część napastników, ale również 
prowadzą ze sobą nieustanną 
walkę? Czy wiesz, że ukwiały 
potrafią wędrować?
Trasa Safari St John’s z pozoru jest 
mało wymagająca, ale jeśli jesteś już 
na to przygotowany, możesz każde 
nurkowanie przeżyć tak, żeby 
stanowiło kolejny krok w twoim 
rozwoju. Czekają na ciebie wraki, 
prądy morskie, ściany raf znikające 
w głębi, kaniony, groty i jaskinie 

pozbawione światła słonecznego. 
Każde nurkowanie może być wy-
zwaniem, nawet te płytkie, gdzie 
zawieszeni w toni staramy się 
dostrzec jak najwięcej gatunków 
ryb i koralowców. 
Na powierzchni oglądając filmy, 
przeglądając książki i słuchjąc in-
nych, będziesz mógł poznać nazwy 
i zwyczaje poszczególnych orga-
nizmów, a bezimiene, milczące 
wraki być może odzyskają swoją 
własną historię.
Podczas rejsu odkryjesz uroki Za-
bargad i  Rocky - które ze swoimi 
jaskiniami i tunelami przeniosą 
Cię w świat filmu Sanctum. 
Będą dla Ciebie namiastką 
nurkowań jaskiniowych.

®

®

Nurkowałeś już w każdych warunkach i nie straszne ci 
zimne, ciemne wody polskich jezior. Hurghada jest twoim 
drugim domem, na safari byłeś nie raz. Pytasz co jeszcze 
mogę zobaczyć... Odpowiedź jest prosta. Zobacz Zabargad 
- Rocky, czas na odkrycie jaskin.

              PODWODNAPrzygoda
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Dla zaawansowanych Specjalizacje 
nurkowe

Podobnie, jak w przypadku 
nurków początkujących, cze-
kają na ciebie kursy i specjali-
zacje nurkowe dostarczające 
nowych emocji. Czas pomy- 
śleć o stopniu Rescue Diver, 
po ukończeniu go staniesz się 
jeszcze lepszym buddy’im.



Łódź posiada 3 pokłady słoneczne: 
jeden częściowo zacieniony ze 
stolikami na kawę, drugi mini 
pokład znajduje sie przed most-

kiem kapitańskim – świetny punkt 
obserwacyjny podczas rejsu; trzeci 
pokład słoneczny znajduje sie 
na dachu lodzi. Pokład nurkowy 
jest przestronny, zapewnia każ-
demu nurkowi osobne miejsce 
na sprzęt co gwarantuje swobodę  
w przygotowaniach przed nurkowa- 
niem. Na platformie znajdują sie 
dwa zejścia do wody, prysznice 
ze słodką woda. Pokład nurkowy 
wykończony został również 

drewnem tekowym.

Dane Techniczne

Długość:         31 m; 
Szerokość:         8 metrów; 
Silniki:         2x750 HP; 
Generatory:      2x65 kW, ciche; 
Kompresory:    2 x Bauer Mariner 
(umieszczone pod pokładem); 
Elektryczność: 220 V/24 V; 
Słodka woda:  1500-2000L/dzień; 
Nawigacja:        radar, GPS, sonar;
Komunikacja:  CB radio; 
Bezpieczeństwo:
2 kapsuły ratunkowe, kamizelki ra-
tunkowe, apteczka, butle tlenowe, 
2 zodiaki

®

®

Zapraszamy na łódź nurkową HORUS STAR 2 klasy 
cruiser. Na pokładzie znajduje się 11 dwuosobowych 
kajut z łazienkami i klimatyzacją. Statki regularnie są 
odnawiane. Nawet podczas długich rejsów zapewniają 
nurkom komfort. Niezapomnianym przeżyciem jest spanie
na pokładzie pod kopułą niesamowicie jasnych gwiazd.

Statek-baza
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Nasze łodzie Po nurkowaniu

Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że na łodzi najważniejsze jest... 
doskonałe jedzenie :). Nasz 
mistrz kuchni jest bezlitosny, 
dlatego nawet nie planuj diety 
na ten wyjazd.



Cena zawiera:
- lot z Warszawy (lub innego miasta)
- transfery autokarowe lotnisko – łódź – lotnisko
- zakwaterowanie na łodzi
-   pełne wyżywienie: 3 x dziennie buffet 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 nie- 

limitowane - do 4 dziennie, 6-ty dzień – dwa ostatnie 
nurkowania (ilość nurkowań może być ograniczona 
ze wzgledu na czynniki niezależne od organizatora, 
np. pogoda; zmiana dat/godzin przelotów przez 
przewoźników lotniczych).

- noclegi na łodzi
- podatek rafowy

Cena nie zawiera:
- opłaty za wizę wjazdową do Egiptu (15 USD)
- posiłków spożywanych poza łodzią
- wydatków osobistych
- napiwku dla załogi 25-30 euro
- sprzętu nurkowego - 50 euro od osoby
- ubezpieczenia nurkowego

Podczas safari każdy powinien być wyposażony  
w automat, jacket, bojkę sygnalizacyjną, komputer 
nurkowy, piankę, ABC i latarkę. Aparaty fotograficzne 
mile widziane.

®

®

Złoty Trójkąt
                     EXPEDITION
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Pakiet Safari Co warto 
zabrać

•  ciepłe ubranie - polar, czapka
• lekarstwa, kosmetyki, kremy
• książki, filmy, muzyka
• paszport, certyfikat nurkowy
• zapasowa maska
• dobry humor


