
MY Blue Seas Brothers(30-04-2015 - 07-05-2015)
Cena: 949 Euro

Około 100 km od brzegu Egiptu leżą Wyspy Braci - Brothers Islands.

Te dwie wyspy stanowią jedne z najtrudniejszych, ale jednocześnie, najpiękniejszych miejsc
nurkowych w Morzu Czerwonym. Wielu nurków, którzy odwiedzili te wysepki twierdzi, że należą one
do czołówki światowych miejsc nurkowych.

Wspaniały stan rafy koralowej zamieszkanej przez dziesiątki gatunków ryb oraz silne prądy
omywające ściany "Brothersów" przyciągają rekiny, które systematycznie patrolują tutejsze wody.

Blue Seas to drewniany jacht nurkowy o długości 37 metrów jest przeznaczony dla 20 osób, jest
jednym z największych jachtów zbudowanych w Aleksandrii dla nurków. Posiada 8 kabin deluxe z
dwoma łóżkami i 2 kabiny o jeszcze wyższym standardzie - suity, z podwójnymi łóżkami. Przestronny
salon posiada oddzielne części jadalną i wypoczynkową, jest bardzo elegancko wykończony. NITROX
GRATIS.

 

Drewniany jacht nurkowy o długości 37 metrów jest przeznaczony dla 20 osób. Jest on jednym z
największych jachtów zbudowanych w Aleksandrii dla nurków. Więcej zdjęć jachtu Blue Seas.

Nitrox gratis, możliwość nurkowania na rebreatherze, konieczne wcześniejsze zgłoszenie.
Posiada 8 kabin deluxe z dwoma łóżkami i 2 kabiny o jeszcze wyższym standardzie - suity, z
podwójnymi łóżkami.
Wszystkie kabiny są klimatyzowane, posiadają minibar i toaletę z prysznicem.

Przestronny salon posiada oddzielne części jadalną i wypoczynkową, jest bardzo elegancko
wykończony

NITROX gratis dla osób z uprawnieniami.

Wspaniały stan rafy koralowej zamieszkanej przez dziesiątki gatunków ryb oraz silne prądy
omywające ściany "Brothersów" przyciągają rekiny, które systematycznie patrolują tutejsze wody.

Widuje się tutaj rekiny białopłetwe oceaniczne, rekiny młoty, kosoogony, rekiny jedwabiste i szare
rekiny rafowe.

http://scubatravel.com.pl/galeria-zdjec-blue-seas/


Na porządku dziennym są również spotkania z murenami o imponujących rozmiarach, wielkimi
strzępielami rafowymi i
żółwiami.

Dla płetwonurków, których pasjonuje nurkowanie na wrakach mamy Aida i Numbia, dwa wraki, na
których nurkowanie na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem.

Cena zawiera:
    transport lotnisko - łódź - lotnisko
    noclegi na łodzi w dwuosobowych kabinach
    pełne wyżywienie
    przekąski między posiłkami
    gorące napoje ( kawa, herbata )
    zimne napoje ( woda,cola/spite/fanta)
    przewodnik nurkowy
    butle 12l aluminiowe
    balast

Cena nie zawiera:
    wypożyczenie sprzętu nurkowego
    butla 15l aluminiowa - 35 EURO za tydzień
    Nitrox - 65 EURO pakiet 6 dni nurkowych
    opłaty parkowe - 55 EURO
    wiza płatna na lotnisku - 15 USA
    zwyczajowe napiwki dla załogi
    alkohol na łodzi
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