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Z okazji 20-lecia Klubu LOK TCN „OCTOPUS” 

BIURO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK 

W RZESZOWIE ORAZ 

KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN “OCTOPUS” 

zaprasza na 

 
SAFARI NURKOWE EGIPT MERIN PARK 

(Brother’s/Daedalus/Elphinstone) 

Zapraszamy na nurkowanie z rekinami młotami na jednej z bardziej 

ekskluzywnych łodzi nurkowych Morza Czerwonego! 

Termin : 24.09.-01.10.2016r. 

Wylot : Katowice (lub inne miasto) 
 
Pakiet Safari 
  
Cena zawiera: 

 przelot na trasie Katowice-Marsa Alam-Katowice  (lub z/do innego miasta) 

 transfer na trasie lotnisko – łódź – lotnisko, 

 zakwaterowanie na łodzi, 

 wyżywienie : 3 główne posiłki+przekąski+napoje gorące+woda+cola+sprite+fanta, 

 butle 12 l, 

 balast (bez pasów), 

 opieka przewodników (język polski, angielski), 

 6 dni nurkowych, 

 koszulkę okolicznościową, 

 opłaty za parki  ,

 obowiązkowy napiwek na łodzi dla załogi i przewodników  ,

Cena nie zawiera: 

 opłaty za wizę wjazdową do Egiptu (25 USD) 

 posiłków spożywanych poza łodzią 

 wydatków osobistych 

 butli 15 l 

 nitrox-u 

 sprzętu nurkowego 

 ubezpieczenia nurkowego 

UWAGA !!! Każdy nurkujący uczestnik wyjazdu musi mieć ubezpieczenie 
nurkowe. Można je wykupić za pośrednictwem Klubu lub na własną rękę. 
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Wpłata zaliczki w kwocie 300 euro jest warunkiem rezerwacji miejsca! 

Liczba miejsc ograniczona! 

 

Warunki płatności : 

 wpłata I - 300 euro zaliczki w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia udziału w imprezie, 

 wpłata II – POZOSTAŁEJ KWOTY do 31.05.2016r., 

 wpłata III – za bilet najpóźniej do 15.06.2016r. (cena zostanie podana później) 

Dane do wpłaty w PLN za bilet i ubezpieczenie nurkowe : 
 

KP LOK TCN OCTOPUS, Liga Obrony Kraju , Biuro Podkarpackiego ZW, 

 ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, NIP 521-008-68-32,  

Bank Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236,  w dopisku " SZKOLENIE EGIPT Octopus",  

 

Wpłata w EURO tylko gotówką :  
skarbnik -Tomasz Smykla, tel. +48 603 047 969, prezes Piotr Pawlik, tel.  +48 697 692 387 

 

KONTAKT :  
Beata Bobowicz, tel. +48 606 790 571, 

Agnieszka Kowal-Pawlik, tel. +48 792 333 038. 

 
 

Zapraszamy na luksusową łódź STAR 
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Specyfikacja techniczna łodzi (rok budowy 2015) 

 Klasyfikacja łodzi: ★★★★★ 

 Ilość osób: 28  

 Długość: 40 m, Szerokość 9,5 m 
 2 kompresory, 2silniki 1380 hp każdy 

 Silniki: 2x 1025 HP Catepillar 
 Nawigacja: GPS, radar, echosonda, kompas 
 Komunikacja: Marine VHF,  tel. satelitarny 

 Woda: zbiornik 35 ton 
 2 zodiaki 40 Hp każdy 

 Tlen: butla 50l, pierwsza pomoc, resuscytacja aparatura SPIRETA. 

 
SAFARI NURKOWE EGIPT MERIN PARK 
(Brother’s/Daedalus/Elphinstone) 

 
 

Brothers Islands jedno z najlepszych miejsc nurkowych na świecie. Wyspy - Big Brother i 

Little Brother - dwa małe, wydzielone wyspy wystające samotnie z wody w środku morza na 

około 60 km od wybrzeża. Little Brother ma ściany pokryte gąbkami, ukwiałami i różnego 

rodzaju miękkimi koralami z zadziwiającą różnorodnością kolorów i kształtów. Oczywiście 

znajduje się tutaj mnóstwo ryb. Nie jest niczym niezwykłym, aby zobaczyć rekiny: 

Hammerheads, Grey Sharks, Silver Tip i White Tip Reef Sharks. 

Około 1 km od Little Brother położony jest Big Brother. Na środku wyspy wybudowana jest 

latarnia morska. Jeżeli nie jest zbyt wietrznie można zanurkować na wraku Numidia, która 

leży na rafie w północnej części wyspy, na głębokości od 10 do 80 m. Po stronie północno-

zachodniej części wyspy znajduje się wrak Aida. Pozostałe części wraku rozrzucone są po 

całej rafie. Część kadłuba znajduje się od 35 do 60 m. Ze względu na silne fale nie jest to 

łatwe nurkowania. Safari na Brothers jest przeznaczone dla doświadczonych nurków. 

 

Daedalus Reef jest ogromną formacją rafy, która znajduje się na około 180 km na południe 

od Brother Islands. Rafa otoczona jest ścianami z plateau na południowej stronie między 30 a 

40 metrami na skraju drop-off.  Często można spotkać tutaj rekiny rafowe i Hammerhead.  

 

Elphinstone Reef, prawdziwie legendarna rafa, jest jedną z najpiękniejszych raf na Morzu 

Czerwonym, z północnym i południowego plateau, ścianami pokrytymi miękkimi koralami, 

czarnymi koralami, wire corals oraz gogonias. Hammerheads, Oceanic White Tip Reef Sharks 

i Grey Sharks są tutaj często spotykane. 

 

 

        

                                                                                                                                                                                                  


