
MY Emperor Asmaa Reefs & Wrecks(16-01-2015 -
23-01-2015)
Cena: 684 Euro

Safari nurkowe trasa: 

Abu Nuhas - Straits of Gubal - SS Thistlegorm - Ras Mohamed - Ulysses - Rosalie Moeller

Miejsce startu: Hurghada

Abu Nuhas

Cmentarz statków w Abu Nuhas jest tylko godzin? drogi ?odzi? z Al-D?una. Nurkowanie w tym miejscu jest do?wiadczeniem. Rafa nazw? „Sha'ab Abu Nuhas", czyli „Ojca Pechowych Raf"i uwa?ana by?a przez marynarzy za koszmarne miejsce. 

Nurkowie mog? zwiedzi? cztery z zatopionych statków: Giannis D (grecko-japo?ski wykonany frachtowiec, zatopiony w 1983, Carnatic (angielski statek handlowy), Chrisoula K (grecki frachtowiec, zaton?? w 1981), Kimon M (niemiecki statek ?adunkowy,

zatopiony w 1978). Najstarszy, brytyjski Carnatic, jest równie? jednym z najstarszych wraków dost?pnych do nurkowania w Morzu Czerwonym. 

Thistlegorm 

Jest naprawd? wielkim wrakiem - ponad 120m d?ugo?ci! Jego st?pka le?y na g??boko?ci oko?o 30m, pok?ad i nadbudówki znajduj? si? na g??boko?ciach 15 do 20m. Imponuj?ce rozmiary statku oraz mo?liwo?? odbycia tury tak?e wewn?trz kad?uba, po

?adowniach, i obejrzenia poro?ni?tego koralami ?adunku, przyci?gaj? t?umy podwodnych turystów. Tym niemniej, z uwagi na spor? g??boko?? i cz?ste w tym rejonie pr?dy, nurkowania na nim s? dla do?wiadczonych nurków.

Thistlegorm zaton?? oko?o 30 mil morskich (50km) od Sharm-el-Sheikh.



Ras Mohamed

Park Narodowy Ras Mohamed mie?ci si? na skrawku Synaju – najbardziej wysuni?tym na po?udnie. Nawet najbardziej przypadkowych go?ci uderza, jak bardzo park zdominowany jest przez morze. Dzi?ki temu znajduj? si? tam najpi?kniejsze na ?wiecie

miejsca do nurkowania i podziwiania wspania?ej rafy koralowej, któr? buduje ponad 150 gatunków koralowców oraz tysi?ce ró?nokolorowych ryb.

Ulysses

Ulisses - to kolejny wrak Morza Czerwonego. Odbywa? podró? z Londynu do Penang pod dowództwem kapitana Arthura Bremner, w czasie której uderzy? w raf? po wschodniej stronie wyspy Small Gubal 16 sierpnia 1887.

Przewozi? ?adunki mieszane, z których wiele zosta?o r?cznie roz?adowane przez za?og? z HMS Falcon, który przyszed? mu na pomoc. Niektóre z ?adunków du?ych b?bnów kablowych nie uratowa?a si? i teraz le?y na stokach rafy w?ród wraków. Cz?sto

s?yszy si? o nim jako "The Cable Wreck" - wrak kablowca.  Bardzo podobny w konstrukcji do Carnatic, kad?ub stalowy. Ulisses le?y na g??boko??: max 28 m.

Rosalie Moeller

Jest to ma?o znany, pi?kny wrak spoczywaj?cy na g??boko?ci 50 m, z kominem si?gaj?cym do g??boko?ci 18 m pod powierzchni?. Zatopiony zosta? 6 pa?dziernika 1941 roku przez niemiecki samolot – dok?adnie tej samej nocy, której na dno poszed?

siostrzany Thistlegorm. Wrak znajduje si? w doskona?ym stanie, podziwia? mo?na telegraf maszynowy, wyposa?on? w naczynia kuchni?, kabiny za?ogi, nadbudówki i urz?dzenie sterowe. Na pok?adzie zachowa?y si? w doskona?ym stanie maszt

?adunkowy i relingi poro?ni?te koloniami korali ognistych. Nurkowanie na Rosalie Moller jest ze wzgl?du na znaczn? g??boko?? nurkowaniem trudnym, przeznaczonym dla do?wiadczonych nurków. Majestat tego wraku na pewno na d?ugo pozostanie w

pami?ci odwiedzaj?cych go go?ci.

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

Abu Nuhas

Cmentarz statków w Abu Nuhas jest tylko godzin? drogi ?odzi? z Al-D?una. Nurkowanie w tym miejscu jest do?wiadczeniem. Rafa nazw? „Sha'ab Abu Nuhas", czyli „Ojca Pechowych Raf"i uwa?ana by?a przez marynarzy za koszmarne miejsce. 

Nurkowie mog? zwiedzi? cztery z zatopionych statków: Giannis D (grecko-japo?ski wykonany frachtowiec, zatopiony w 1983, Carnatic (angielski statek handlowy), Chrisoula K (grecki frachtowiec, zaton?? w 1981), Kimon M (niemiecki statek ?adunkowy,

zatopiony w 1978). Najstarszy, brytyjski Carnatic, jest równie? jednym z najstarszych wraków dost?pnych do nurkowania w Morzu Czerwonym. 

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


Thistlegorm 

Jest naprawd? wielkim wrakiem - ponad 120m d?ugo?ci! Jego st?pka le?y na g??boko?ci oko?o 30m, pok?ad i nadbudówki znajduj? si? na g??boko?ciach 15 do 20m. Imponuj?ce rozmiary statku oraz mo?liwo?? odbycia tury tak?e wewn?trz kad?uba, po

?adowniach, i obejrzenia poro?ni?tego koralami ?adunku, przyci?gaj? t?umy podwodnych turystów. Tym niemniej, z uwagi na spor? g??boko?? i cz?ste w tym rejonie pr?dy, nurkowania na nim s? dla do?wiadczonych nurków.

Thistlegorm zaton?? oko?o 30 mil morskich (50km) od Sharm-el-Sheikh.

Ras Mohamed

Park Narodowy Ras Mohamed mie?ci si? na skrawku Synaju – najbardziej wysuni?tym na po?udnie. Nawet najbardziej przypadkowych go?ci uderza, jak bardzo park zdominowany jest przez morze. Dzi?ki temu znajduj? si? tam najpi?kniejsze na ?wiecie

miejsca do nurkowania i podziwiania wspania?ej rafy koralowej, któr? buduje ponad 150 gatunków koralowców oraz tysi?ce ró?nokolorowych ryb.

Ulysses

Ulisses - to kolejny wrak Morza Czerwonego. Odbywa? podró? z Londynu do Penang pod dowództwem kapitana Arthura Bremner, w czasie której uderzy? w raf? po wschodniej stronie wyspy Small Gubal 16 sierpnia 1887.

Przewozi? ?adunki mieszane, z których wiele zosta?o r?cznie roz?adowane przez za?og? z HMS Falcon, który przyszed? mu na pomoc. Niektóre z ?adunków du?ych b?bnów kablowych nie uratowa?a si? i teraz le?y na stokach rafy w?ród wraków. Cz?sto

s?yszy si? o nim jako "The Cable Wreck" - wrak kablowca.  Bardzo podobny w konstrukcji do Carnatic, kad?ub stalowy. Ulisses le?y na g??boko??: max 28 m.

Rosalie Moeller

Jest to ma?o znany, pi?kny wrak spoczywaj?cy na g??boko?ci 50 m, z kominem si?gaj?cym do g??boko?ci 18 m pod powierzchni?. Zatopiony zosta? 6 pa?dziernika 1941 roku przez niemiecki samolot – dok?adnie tej samej nocy, której na dno poszed?

siostrzany Thistlegorm. Wrak znajduje si? w doskona?ym stanie, podziwia? mo?na telegraf maszynowy, wyposa?on? w naczynia kuchni?, kabiny za?ogi, nadbudówki i urz?dzenie sterowe. Na pok?adzie zachowa?y si? w doskona?ym stanie maszt

?adunkowy i relingi poro?ni?te koloniami korali ognistych. Nurkowanie na Rosalie Moller jest ze wzgl?du na znaczn? g??boko?? nurkowaniem trudnym, przeznaczonym dla do?wiadczonych nurków. Majestat tego wraku na pewno na d?ugo pozostanie w

pami?ci odwiedzaj?cych go go?ci.



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
    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

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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