
MY Emperor Asmaa Fury & St Johns(31-03-2015 -
07-04-2015)
Cena: 759 Euro

Trasa: St. Johns - Fury Shoals Reef System

Miejsce startu: Hurghada

Program nurkowy dobrany został tak, by sprostać oczekiwaniom osób na różnych poziomach
zaawansowania - zaczynając od początkujących, a kończąc na nurkach doświadczonych - nawet
technicznych.

Rafy Fury Shoals. System raf daje możliwość nurkowania na około 30 spotach, do których
docieramy szybkimi zodiakami. Rafy Fury Shoals (Lahami Reef, Lahami Shabrour, Shaab Mansour,
Abu Galawa, Claudia Reef, Playground Reef i wiele innych) są schronieniem dla wielu gatunków ryb -
ich topografia przypomina koralowe kaniony. Nie są rzadkością spotkania z dużymi gatunkami
pelagicznymi - tuńczykami, ostrobokami, rekinami i rajami. Twarde koralowce, budujące te rafy,
uznawane są za najpiękniejsze na świecie. Okolice te są jednymi z najatrakcyjniejszych miejsc do
nurkowania w obrębie całego basenu Morza Czerwonego - okoliczne rafy zachowały się w stanie
nienaruszonym od ponad 20lat.

St John’s składa się z wielu małych raf uważanych za jedne z najlepszych miejsc nurkowych Morza
Czerwonego. Na rafie Habili Ali znajdują się gigantyczne gorgonie i czarne korale, a po zachodniej
stronie można spotkać żarłacze szare, srebrnopłetwe (silvertip shark) oraz całe stada rekinów-
młotów. Habili Gafaar to jedno wielkie skupisko miękkich korali zasiedlonych przez mnóstwo ryb
takich jak lucjany, chetoniki i barakudy. W toni można wypatrzyć manty, żarłacze białopłetwe,
żarłacze szare i srebrnopłetwe. Gota Kebir to masywna rafa słynna z powodu licznych tuneli i
południowego plateau, gdzie występują ostroboki i barakudy, a czasem także manty. Tunele te to
idealne miejsce dla nurków rozpoczynających właśnie przygodę z nurkowaniem jaskiniowym.

Asmaa to drewniany, 28m jacht, który został zaprojektowany z myślą o nurkach, wygodnie pomieścić
20 osób w 10 kabinach dwuosobowych, wszystkie z łazienkami oraz ręcznikami dla gości. 

Kabiny i salon są w pełni klimatyzowane, duży pokład nurkowy i taras. Na łodzi dla klientów dostępne
jest Wi-Fi.
Na łodzi dostępny jest NITROX.
Podróż rozpoczyna się w środy i czwartki. Goście, którzy przyjeżdżają w środę spędzają 7 nocy na



statku; przyjeżdżający w  czwartek spędzają 6 nocy na pokładzie.

Galeria zdjęć - MY Emperor Asmaa

Na łodzi są dostępne 12l butle aluminiowe i 15l butle stalowe za dodatkową opłatą.
Kabiny: 10 x dwuosobowych, klimatyzowanych kabin z łazienką

Salon: przestronny klimatyzowany
Sprzęt: AV TV, DVD, video, odtwarzacz CD
Woda: 2 odsalarki
Zodiak: 2 zodiaki
Bezpieczeństwo: kamizelki, tratwy ratunkowe, zestaw tlenowy, zestaw pierwszej pomocy, EPIRB
Nitrox: za darmo
Pokład słoneczny
Łączność: VHF Radio, telefon satelitarny,
Nawigacja: radar, GPS, DSC, echosonda i kompas
Max liczba pasażerów: 20

Rafy Fury Shoals. System raf daje możliwość nurkowania na około 30 spotach, do których
docieramy szybkimi zodiakami. Rafy Fury Shoals (Lahami Reef, Lahami Shabrour, Shaab Mansour,
Abu Galawa, Claudia Reef, Playground Reef i wiele innych) są schronieniem dla wielu gatunków ryb -
ich topografia przypomina koralowe kaniony. Nie są rzadkością spotkania z dużymi gatunkami
pelagicznymi - tuńczykami, ostrobokami, rekinami i rajami. Twarde koralowce, budujące te rafy,
uznawane są za najpiękniejsze na świecie. Okolice te są jednymi z najatrakcyjniejszych miejsc do
nurkowania w obrębie całego basenu Morza Czerwonego - okoliczne rafy zachowały się w stanie
nienaruszonym od ponad 20lat.

St John’s składa się z wielu małych raf uważanych za jedne z najlepszych miejsc nurkowych Morza
Czerwonego. Na rafie Habili Ali znajdują się gigantyczne gorgonie i czarne korale, a po zachodniej
stronie można spotkać żarłacze szare, srebrnopłetwe (silvertip shark) oraz całe stada rekinów-
młotów. Habili Gafaar to jedno wielkie skupisko miękkich korali zasiedlonych przez mnóstwo ryb
takich jak lucjany, chetoniki i barakudy. W toni można wypatrzyć manty, żarłacze białopłetwe,
żarłacze szare i srebrnopłetwe. Gota Kebir to masywna rafa słynna z powodu licznych tuneli i
południowego plateau, gdzie występują ostroboki i barakudy, a czasem także manty. Tunele te to
idealne miejsce dla nurków rozpoczynających właśnie przygodę z nurkowaniem jaskiniowym.  

Cena zawiera:

http://scubatravel.com.pl/galeria-zdjec-emperor-asmaa/


    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
    przelot Warszawa - Hurghada - Warszawa ok 1500zł
    bilety wstępów do parków narodowych
    wiza płatna na lotnisku - 15 USA
    zwyczajowe napiwki dla załogi
    alkohol na łodzi

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA
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