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BIURO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO LOK 

W RZESZOWIE ORAZ 

KLUB PŁETWONURKÓW LOK TCN “OCTOPUS” 

 

zaprasza na 

SAFARI NURKOWE ST. JOHNS 2021 
 

Początkiem grudnia, aby uciec od jesiennej pogody, zabieramy Was na przepiękne południe 

Egiptu – rafy  St.  Johns.  Rafy  St.  John's  stanowią  niespotykane  w centralnej  i północnej  

części Morza Czerwonego systemy koralowe, przyjmujące postać cokołów wznoszących się do 

powierzchni z głębokości 20-25 metrów.  Tworzą  one  bajecznie  kolorowe  formacje 

poprzecinane korytarzami i tunelami otwierającymi się w laguny i koralowe ogrody. Trasa 

przeznaczona jest nawet dla początkujących nurków. 

 

Termin : 04.12.-11.12.2021r. 
Wylot : Warszawa (lub inne miasto) 

Cena zawiera: 
 

 transfer na trasie lotnisko – łódź – lotnisko,

 zakwaterowanie na łodzi w dwuosobowych kajutach,

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

 butla 12 l (napełniana powietrzem),

 balast (bez pasów),

 opieka przewodników (język polski, angielski),

 6 dni nurkowych,

 koszulkę okolicznościową,

 opłatę parkowo-paliwową,

 opłatę National Park 40 EUR,

 obowiązkowy napiwek na łodzi dla załogi i przewodników,

 
Cena nie zawiera: 

 

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

 opłaty za wizę wjazdową do Egiptu (25 USD),

 posiłków spożywanych poza łodzią,

 wydatków osobistych,

 pakiet NITROX 12L w cenie 70 EUR za osobę na całe safari lub jedna butla 12L nitrox w 
cenie 7 EUR,

 butla 15L powietrze na cały wyjazd w cenie 55 EUR, butla 15L TYLKO na zamówienie!,

 sprzętu nurkowego,

 OBOWIĄZKOWEGO ubezpieczenia nurkowego,

 Testów COVID.
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UWAGA !!! Każdy nurkujący uczestnik wyjazdu musi mieć ubezpieczenie nurkowe. Można je 

wykupić za pośrednictwem Klubu lub na własną rękę. 

 
Wpłata zaliczki w kwocie 450 EUR jest warunkiem rezerwacji miejsca! 

Liczba miejsc ograniczona! 

 
Dane do wpłaty : 

LIGA OBRONY KRAJU, BIURO PODKARPACKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO 

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

 
Numer konta EUR: 

55 1240 6074 1978 0010 4591 0493, tytuł „SKŁADKA SZKOLENIE EGIPT OCTOPUS”. 

 
Numer konta w PLN : 

41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236, tytuł „SKŁADKA SZKOLENIE EGIPT OCTOPUS". 

 
Prosimy o przesłanie potwierdzenia w/w wpłat oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy i 

skan/zdjęcie paszportu (strona ze zdjęciem) na adres e-mail: pawlik59@gmail.com 

 

KONTAKT : 

Beata Bobowicz, tel. +48 606 790 571 

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

prezes Piotr Pawlik, tel. +48 697 692 387 

 

 
 

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. 
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SAFARI NURKOWE EGIPT St. Johns 

 

Sha’ab Marsa Alam ma kształt podkowy, z centralną laguną wieloma ergami i ogrodem 

koralowym. Na głębokości 14m znajduje się wrak małego statku safari, który stał się 

idealnym domem dla muren, skrzydlic, krewetek i ślimaków. 

 

Sha’ab Sharm to rafa koralowa z wypłaszczeniem (plateau) po obu stronach. Miękkie i 

twarde korale pokrywają płaskowyż, oferując wspaniały widok. 

 

Habili Ali znajdują się tutaj gigantyczne gorgonie i czarne korale. Można tu spotkać kilka 

gatunków rekinów, barakudy, tuńczyki, mureny oraz duże stada ryb papuzich. 

 

Habili Gaffar - chropowate ściany Habili są gęsto porośnięte koralowcami. 

 

Dangerous Reef stanowi najbardziej wysunięty na południe punkt rafy św. Jana. Rafę 

otaczają strome ściany, które stykają się ze spadzistym dnem morskim na głębokości 20 m. Są 

umiarkowanie pokryte koralowcami i wyłożone nawisami i otworami. Na północnym krańcu 

rafy znajduje się ogród koralowy, a krótkie jaskinie leżą na południu na głębokości od 7 do 10 

m. Są łatwe do zbadania, ponieważ nie sięgają daleko w głąb rafy i zawsze prowadzą z 

powrotem półkolem, co czyni je popularnym miejscem nocnych nurkowań. 

 

Small Gota to mała rafa wyrastająca z otchłani, porośnięta wachlarzami gorgonii. Po 

zachodniej stronie rafa porośnięta jest barwnymi, miękkimi koralami. 

 

Big Gotta od południowej strony, na głębokości ok. 30 m rozpościera się rozległa skalna. 

Często spotyka się w tym miejscu rekiny, żółwie, napoleony, a czasami nawet manty. 
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Um El Khararim, to rafa, słynąca z licznych grot i wąskich tuneli. 

 

Satayh/Dolphin House - po osłoniętej stronie rafy na południu leży duża laguna, na której 

dno morskie ma średnią głębokość 10 m. Wejście do laguny otoczone jest dużym ogrodem 

koralowym. 

 

Sha’ab Malahi ta rafa otoczona jest piaszczystym dnem morskim na głębokości zaledwie do 

20 m. Wieże koralowe na południu tworzą rozległy labirynt przejść, nawisów i nisz, a dno 

morskie i ściany raf są obficie pokryte wieloma rodzajami koralowców. 

 

Sha’ab Claudia leży w sercu Fury Shoals. Południowa część rafy ma mały, ale łatwy do 

zbadania system jaskiń. Same jaskinie są szerokie i tylko trochę rozgałęzione. Dlatego nie 

możesz się tutaj zgubić. Po zachodniej stronie można podziwiać ogromny koralowy ogród. 

 

Elphinstone Reef jest jednym z najpopularniejszych miejsc nurkowych na Morzu 

Czerwonym. Wielkie wachlarze gorgonii i czarne korale skrywają tu przeróżne stworzenia i 

nietrudno wypatrzyć tu także barakudy, napoleony i rekiny. 
 

Abu Dabab to fantastyczne miejsce nurkowe. Szeroka zatoka z dużym pasmem trawiastej 

łąki, gdzie pojawiają się w dużych ilościach żółwie, a niekiedy i diugonie. Na północnej 

stronie zatoki roztacza się przepiękny ogród koralowy. 

. 
 

 

 

 

http://www.lok-octopus.pl/
http://www.lok-octopus.pl/

