
MY Blue Seas Brothers, Deadalus,
Elphinstone(16-04-2015 - 23-04-2015)
Cena: 1049 Euro

Trasa tego safari nurkowego obejmuje obszar: Big i Little Brothers, Daedalus Reef i Elphinstone.

Brother Islands (El Akhawein) należy niewątpliwie do najciekawszych miejsc nurkowych w Egipcie.
Dwie małe samotnie leżące na otwartym morzu wyspy Big Brother i Little Brother wyłaniają się z
głębin morza. Na południowej stromej ścianie wyspy Little Brother znajdują się ogromne gorgonie,
bujne koralowce miękkie oraz koralowce kamienne. Widok rafy wraz z niezliczoną ilością zwierząt na
niej żyjących zapiera dech w piersiach. Wschodnia strona wysypy jest, natomiast bardziej surowa za
sprawą przepływających silnych prądów. Dominują tu ogromne gorgonie, miejsce, to upodobały
sobie rekiny, które można tu dość regularnie spotkać.

Elphinstone, ze ścianami pokrytymi miękkimi koralami oferuje prawdopodobne spotkania z Grey Reef
Sharks krążącymi na plateau, a także rekinami Oceanic White Tip, które można obejrzeć tutaj przez
większość roku. 

Wszystkie miejsca nurkowe uzależnione są od warunków pogodowych.

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

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


NITROX gratis dla osób z uprawnieniami.

Około kilometra na północ od Little Brother leży Big Brother. Po zachodniej stronie, mniej więcej w
połowie wyspy, znajduje się latarnia morska. Po północnej stronie wyspy, na zboczu rafy leży stępką
do dołu duży wrak. Część dziobowa spoczywa na głębokości 10m, rufa zaś sięga do ponad 70m. W
górnej części rafy leżą duże żelazne koła. Wiek wraku szacuje się na około 80 lat, jest na tyle
atrakcyjny, że warno zejść do niego kilka razy. Na północ od mola spoczywa kolejny wrak AIDA II
przewożący części zamienne lokomotyw do Indii. Jest, to transportowiec z 1957 roku. Przepięknie
porośnięty koralami i niewątpliwie wart obejrzenia.

Daedalus Reef, to również część Marine Park Islands National Park, to duża, owalna rafa z latarnią i
jest najdalej położoną rafą w egipskiej części Morza Czerwonego. Głębokie ściany i drop-off oferują
jedne z najbardziej spektakularnych nurkowań. Daedalus ma górzyste, dziewicze, twarde formacje
koralowe. Jest też duża szansa na spotkanie z rekinem młotem i szarym rekinem rafowym.

Elphinstone z jej ścianą pokrytą przez miękkie korale, oferuje spotkania z szarym rekinem rafowym.
Należy niewątpliwie do najpiękniejszych raf u wybrzeży Egiptu. Krawędzie rafy otaczają ogromne
stada ryb Papug. Ściany są pionowe, gdzieniegdzie z występującymi nawisami. Nurkowania odbywają
się przeważnie w prądzie. Południowa część rafy przechodzi w ukośny stok. Od 3 do 15 m widać
fascynujące nawisy, groty, szczeliny. Rosną tu czarne koralowce o imponujących rozmiarach.

Safari, to zadowoli najwybredniejszych nurków. Przepiękne widoki, jak i bardzo bogate życie
podwodne pozostaną na długo w pamięci.

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
    bilety wstępów do parków narodowych  85 EURO
    wiza płatna na lotnisku - 15 USA
    zwyczajowe napiwki dla załogi
    alkohol na łodzi
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