
MY Emperor Elite Brothers & Elphinstone(27-03-2015 -
03-04-2015)
Cena: 949 Euro

Trasa: Dalekie Południe do St. John's. Start z Marsa Ghalib Port.

Safari - łódź, słońce, morska bryza plus nurkowanie. Podczas tej wyprawy popłyniemy na dalekie
południe zobaczyć dziewicze rafy St. John's. Warto zabrać ze sobą aparaty fotograficzne, będą
kolorowe rafy, podwodne miasta zamieszkałe przez NEMO, żółwie i delfiny. Mureny, płaszczki,
skrzydlice, barakudy i wiele innchy morskich stworzeń.

Wyspy Świętego Jana, to przepiękne miejsca nurkowe z rafami nie spotykanymi w północnej i
centralnej części Morza Czerwonego. Są to cokoły wznoszące się ku powierzchni, tworzące
malowniczy system wąwozów podzielonych piaszczystymi lagunami i wspaniałe ogrody koralowe. Ze
względu na niewielki ruch turystyczny wszystkie miejsca nurkowe to - piękne niezniszczone rafy,
tętniące bogactwem kolorów i życia.

Rafa Elphinstone - oddalona od Marsa Alam ok. 50 km i dostępna jedynie z łodzi. Ze względy na
silne prądy pojawiające się w tym miejscu nadaje się jedynie dla doświadczonych nurków. Każda ze
stron rafy zakończona jest plateau. Po stronie północnej jest znacznie głębsze niż po stronie
południowej a ostry klin opada do 60 m. Wschodnią jak i zachodnią ścianę tworzą kolonie
koralowców, które opadają wgłąb do 100 m. Nurkując można podziwiać twarde jak i miękkie formy
koralowe wraz z bogatym podwodnym życiem. Na swojej drodze można spotkać rekiny rafowe,
młoty, manty, strzępiele, tuńczyki i wiele innych.

Emperor Elite

Łódź o wysokim standardzie, długość 38 metrów. Zapewnia zakwaterowanie dla maksymalnie 24
podróżujących w 9 podwójnych kabinach i podwójnym apartamencie Master. Wszystkie posiadają
indywidualnie regulowaną klimatyzację i łazienki. Dodatkowo na łodzi są 3 pokłady słoneczne, pokład
nurkowy z platformą, dwa klimatyzowane salony, jadalnia. Sprzęt nurkowy i standardy
bezpieczeństwa są zgodne z najnowszymi osiągnięciami techniki.



Atrakcją jest jacuzzi na wolnym powietrzu. Jedna z najbardziej luksusowych łodzi pływających po
Morzu Czerwonym.

Typ łodzi: drewniany kadłub.
Rok budowy: 2006.
Długość: 38m.
Szerokość: 8m.
Maksymalna liczba gości: 24.
Załoga: 10 plus 2 instruktorów nurkowania.

Podane trasy mogą ulec zmianie ze względu na panujące warunki pogodowe lub nieprzewidziane
restrykcje rządowe. Robimy jednak wszystko co w naszej mocy aby nurkowania odbywały się w
najlepszych miejscach nurkowych. W Parkach Morskich Brothers, Deadalus, Rocky oraz Zabargad
nie wykonuje się nocnych nurkowań.

Trasa na najbardziej wysuniętych na południe rafach koralowych, od Marsa Ghalib na rozległym
systemie raf Fury Shoals i St John's.

Na Fury Shoals nurkujemy na Shaab Claude ze słynnymi przesmykami w rafie i olbrzymimi koralami.
W kierunku północnym można zaobserwować Rekiny White Tip Reef oraz anemony i clown fish. Abu
Galawa Soraya zaprasza na fantastyczne rafy ogrody rafowe i wrak prywatnego jachtu pełnego
Glass Fish.

Na Shab Sharm podczas nurkowania przy ścianie można spotkać rekiny White Tip Reef, natomiast w
blue można czasami zobaczyć rekiny Oceanic White Tips i Silky Shark. Żółwie często można znaleźć
w południowej części przed wyruszeniem dalej na południe do Wadi Gamal, słynnego ze wspaniałych
twardych żółtych korali i zielonych miękkich korali w otoczeniu Angel i Butterly Fish, a także jacks i
tuńczyków.

St John's to bogaty zbiór małych raf oferujących jedne z najbardziej odległych nurkowań w Morzu
Czerwonym. Habili Ali oferuje olbrzymie gorgonie i czarne koralowce. Grey Reef Shark oraz Silvertip
Shark i grupy rekinów Hammerhead można spotkać na zachodniej stronie. Habili Gafaar posiada
masę miękkich korali, przy których można obserwować ławice Snappers, Butterly Fish i barakudy.
Manty, Grey Reef Sharks i rekiny Silvertip można zaobserwować w błękicie morza.

Gota Kebir to ogromna rafa, która słynie z tuneli i południowego plateau, gdzie spotyka się barakudy



i jacks, a czasem manty. Tunele są idealne dla początkujących nurków jaskiniowych.

Gota Soraya jest oceniana jako jedno z najlepszych miejsc na nurkowanie przy ścianie w Morzu
Czerwonym, z nawisami i pęknięciami w ścianie rafy pełnymi Glass Fish i mnóstwa korali, można
zaobserwować w błękicie Grey Reef, Silvertips i rekiny Hammerhead.

Rafa Elphinstone - oddalona od Marsa Alam ok. 50 km i dostępna jedynie z łodzi. Ze względy na
silne prądy pojawiające się w tym miejscu nadaje się jedynie dla doświadczonych nurków. Każda ze
stron rafy zakończona jest plateau. Po stronie północnej jest znacznie głębsze niż po stronie
południowej a ostry klin opada do 60 m. Wschodnią jak i zachodnią ścianę tworzą kolonie
koralowców, które opadają wgłąb do 100 m. Nurkując można podziwiać twarde jak i miękkie formy
koralowe wraz z bogatym podwodnym życiem. Na swojej drodze można spotkać rekiny rafowe,
młoty, manty, strzępiele, tuńczyki i wiele innych.

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 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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