BIURO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK
W RZESZOWIE ORAZ
KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN “OCTOPUS”
zaprasza na

SAFARI NURKOWE EGIPT NORTH/TIRAN/DAHAB 2019

Tym razem zabieramy Was na północ Morza Czerwonego :
wspaniałe rafy Ras Mohammed (jedno z piękniejszych miejsc do nurkowania na
świecie), rafy wyspy Tiran, wrak Thistlegorm, oraz kultowe nurkowania w Dahab
z Blue Hole, Canyon i Bells.

Termin : 31.08.-07.09.2019r.
Wylot : Katowice (lub inne miasto)
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 parkowo-paliwowa,
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,
pakiet NITROX
butla 15L powietrze TYLKO na zamówienie!,
sprzętu nurkowego,
OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia nurkowego,

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

www.lok-octopus.pl

Wpłata w EURO tylko gotówką :
skarbnik -Tomasz Smykla, tel. +48 603 047 969, prezes Piotr Pawlik, tel. +48 697 692 387.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KONTAKT :
Beata Bobowicz, tel. +48 606 790 571,
Agnieszka Kowal-Pawlik, tel. +48 792 333 038.

Zapraszamy na luksusową łódź MARSELIA STAR

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.

www.lok-octopus.pl

SAFARI NURKOWE EGIPT North/Tiran/Dahab
Cieśnina Tiran leży u ujścia Zatoki Akaba i graniczy od zachodu z wybrzeżem Synaju a na wschodzie
z wyspą Tiran. Pośrodku tej cieśniny znajdują się cztery rafy : JACKSON REEF, WOOHOUSE
REEF, THOMAS REEF oraz GORDON REEF. Rafy te dzielą cieśninę na dwa kanały.
1. Jackson Reef
Jest to najbardziej na północ wysunięta rafa w cieśninie Tiran. Nurkowanie rozpoczyna się zazwyczaj
w południowej częsci, która jest osłonięta od fal i wiatru i gdzie znajduje się duża metalowa boja oraz
2 miejsca do zakotwiczenia. Tutaj ściana, poprzecinana paroma pęknięciami, schodzi stromo do
piaszczystego dna (-45 metrów). Płynąc na zachód, zobaczymy gorgonie oraz wspaniały czerwone
ukwiały na głębokości 28 m. Nieco dalej jest płaskowyż połączony z rafą Woodhouse. Łatwo jest
zobaczyć w tej strefie żółwie i duże ryby. Wśród nich znajdują się rekiny białopłetwe, szare rekiny
rafowe oraz rekiny młoty, które są szczególnie liczne od lipca do września.
2. Woohouse Reef
Rafa Woodhouse jest wąska i długa. Jego północna część jest atrakcyjna i posiada kanion zaczynający
się na 30 metrach. Wiele jest do zobaczenia, zaczynając od czerwonych ukwiałów, żółwi morskich po
orlenie.
3. Thomas Reef
Jedno z najbardziej spektakularnych miejsc nurkowych na północy Morza Czerwonego, zarówno dla
rekreacyjnych, jak i technicznych nurków. Tutaj można zobaczyć imponujące gorgonie i kolonie
czarnego korala. Na głębokości 35 metrów roztacza się wspaniały i wyjątkowo głęboki kanion,
biegnący równolegle do rafy i poprzecinany serią imponujących łuków.
4. Gordon Reef
Gordon Reef słynie z sąsiedztwa wraku panamskiego statku Louilla , który utknał tutaj w 1981 roku ,
a większa część znajduje się nad powierzchnią wody. Miejsce pełne różnych gatunków koralowców,
małych ślimaków ukrytych w szczelinach i miękkich koralowcach. Można spotkać także rafowe
rekiny białopłetwe oraz orlenie.
5. Shark reef oraz Yolanda reef.
Jest to jedno z najbardziej znanych miejsc nurkowych w Egipcie, stanowiące tak na prawdę dwie
podwodne wyspy : Shark reef oraz Yolanda reef.
Shark Reef to pionowa ściana spadająca do 700 metrów, pokryta fantastycznymi koralowcami,
nastomiast Yolanda reef to podwodna platforma na głębokości 15-25 metrów, z koralowym ogrodem
i mnóstwem szczytów koralowych, gdzie gromadzą się skorpeny i ryby kamienie. Poruszając się
wzdłuż rafy docieramy do 74 metrowego wraku Yolanda (zatonął w 1980 roku) i jego nietypowego
ładunku: muszli i toalet. Miejsce to szczególnie upatrzyły sobie większe ryby: tuńczyki, mureny,
napoleony, a także rekiny młoty, szaro i czarnopłetwe rekiny rafowe.
6. Small Crack Reef
Małe rozdarcie w środku rafy Shaaba Mahmuda. Odpływ opróżnia i wypełnia wewnętrzną lagunę dwa
razy dziennie, tworząc silne prądy, które tworzą imponującą eksplozję życia podwodnego. Wspaniałe
miękkie koralowce i rezydujące ryby flashlight sprawiają, że jest to najlepsze miejsce do nurkowania
nocą.
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7. Wrak S.S. Thistlegrom
Data budowy: 1940 (Sunderland, England), data zatonięcia: 1941, długość: 127m, głębokość: 18m33m .
Thistlegorm, którego nazwa oznacza ‘blue thistle' czyli niebieski oset (oset to godło Szkocji).
Najpopularniejszy wrak Morza Czerwonego. Zbudowany w 1940 roku, w stoczni Sunderland (Wielka
Brytania) był Angielskim frachtowcem o napędzie parowym obsługiwanym przez 39 osobową załogę.
W swoją ostatnią podróż wyruszył z Glasgow do Aleksandrii, transportując zaopatrzenie dla
brytyjskiej 8 Armii walczącej w Egipcie z Africa Korps. Po opłynięciu Afryki, statek zatrzymał się u
wejścia do cieśniny Guobal. W nocy z 5 na 6 października 1941, około północy, Thistlegorm został
zauważony i zaatakowany przez niemieckie bombowce He-111. Na skutek strzałów wybuchła
przewożona amunicja oraz kocioł parowy, przesądzając o losach statku. Wrak leży równo na stępce (z
wyjątkiem oderwanej części rufowej). To bogate muzeum militariów. Obejrzeć możemy jeepy,
ciężarówki, ponad 160 motocykli, silniki samolotów, dwie lokomotywy, lekkie pojazdy gąsienicowe,
amunicję i całą masę innego wyposażenia
8. Wrak Kingston
data budowy: 1871 (Sunderland, Anglia) , Data zatonięcia: 1881r. , długość statku: 80m,
głębokość: 6-16m .
Kingston, po tym jak uderzył w rafę pozostawał na niej przez kilka dni i stopniowo rozpadał się na
kawałki. Po tym jak zatonął morze również dokonywało postępujących zniszczeń. To, co pozostało
dzisiaj po statku to jego kadłub. Na pierwszy rzut oka wrak wart jest tylko szybkiego opłynięcia,
szczególnie po nurkowaniu na Thistlegormie. Silnik wraku znajduje się w prawej burcie a kotły
znajdują się tuż pod powierzchnią.
9. Dahab Blue Hole
Jest to ogromna rozpadlina rafy koralowej w Morzu Czerwonym w Zatoce. Znajduje się zaledwie
kilka metrów od brzegu lądu, przy wschodnim wybrzeżu Półwyspu Synaj. Blue Hole ma postać
studni o głębokości 102 metrów i średnicy 60 metrów, połączonej z otwartym morzem przez ogromną
bramę (The Arch) na głębokości 54-55 metrów tunelem o długości 26 metrów. Dno opada stopniowo
od 60 m aż po jakieś 100 m pod łukiem. Później próg skalny obniża się jeszcze do 120 metrów by
opaść stromym zboczem, na którym można dostrzec resztki sprzętu nurkowego. Zbocze poniżej było
badane robotem z kamerą, wtedy też stwierdzono, że na głębokości 280 m przechodzi ono w taras
usiany mnóstwem sprzętu nurkowego. Od 300 m ściana znowu opada w głębię.
10. Dahab The Bells
Przepiękna ściana, na północ od Blue Hole, z mnóstwem przewisów i jaskiń pełnych barwnych
miękkich korali. Wejście przez wąską szczelinę w rafie z możliwość opuszczenia się krótkim
kominem do 30 m. Zazwyczaj stąd dopływa się do Blue Hole z zewnętrznej strony.
11. Dahab Canyon
Słynny kanion, ok. 80 m od brzegu, zaczynający na głębokości 15 m małym sklepieniem pełnym
szklanych rybek. Jego ściany dochodzące do 10 m wysokości zbiegają się u góry, zamykając go
niemal w całej długości, pozostawiając nurkom tylko kilka okien do wypłynięcia. Kanion kończy się
małym oknem na głębokości 52 m.
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