
MY Emperor Elite Deadalus & Elphinstone (27-11-2015 -
04-12-2015)
Cena: 1029 Euro

Trasa tego safari nurkowego obejmuje obszar: Daedalus Reef i Elphinstone.

Daedalus Reef jest ogromną formacją rafy, która znajduje się na około 180 km na południe od
Brother Islands. Rafa otoczona jest ścianami z plateau na południowej stronie między 30 a 40
metrami na skraju drop-off. Jeśli pogoda jest dobra, wypływamy możliwie najdalej na północ i
płyniemy z prądem wzdłuż rafy. Często można spotkać tutaj rekiny rafowe i Hammerhead. Życie
podwodne jest tutaj bardziej obfite niż gdzie indziej, spotyka się ławice surgeons, fusiliers oraz
carangids.

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

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.



Deadalus Reef i Elphinstone Reef. Daedalus Reef jest ogromną formacją rafy, która znajduje się na
około 180 km na południe od Brother Islands.

Rafa otoczona jest ścianami z plateau na południowej stronie między 30 a 40 metrami na skraju drop-
off. Jeśli pogoda jest dobra, wypływamy możliwie najdalej na północ i płyniemy z prądem wzdłuż rafy.
Często można spotkać tutaj rekiny rafowe i Hammerhead. Życie podwodne jest tutaj bardziej obfite
niż gdzie indziej, spotyka się ławice surgeons, fusiliers oraz carangids.

Elphinstone Reef, prawdziwie legendarna rafa, jest jedną z najpiękniejszych raf na Morzu
Czerwonym, z północnym i południowego plateau, ścianami pokrytymi miękkimi koralami, czarnymi
koralami, wire corals oraz gogonias. Hammerheads, Oceanic White Tip Reef Sharks i Grey Sharks są
tutaj często spotykane.

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