
MY Emperor Elite Just Brothers(26-12-2014 -
02-01-2015)
Cena: 799 Euro

Trasa: Brother Islands - Salem Express - Safaga

Brother Islands 
Najwspanialsze miejsce nurkowe Morza Czerwonego, niezmiennie zaliczane przez światowe rankingi
do jednego z 5 najpiękniejszych miejsc nurkowych na świecie. Ze względu na odosobnienie i
lokalizacje, Wyspy Braci to podwodny raj i ostoja dla wszelkiego życia morskiego. Każdy centymetr
ściany rafy jest porośnięty koralami miękkimi, Gorgoniami i Biczami tworząc prawdziwą dżunglę.
Mieszkają tu dziesiątki gatunków ryb: ławice Jacków, Travelly, Tuńczyków, tu spotkasz się z rekinami,
zobaczysz Rekina Białoczubego i Rekina Młota.

Salem Express
Salem Express został ochrzczony jako "Fred Scamaroni" i pod ta nazwa odbywał pierwsze wojaże.
Jego ostatni kurs zakończył się tragedia i przez wiele lat pozostanie w pamięci wielu egipskich rodzin.
16 grudnia 1991, gdy statek przypływał do Safagi, zderzył się z rafa. W konsekwencji zatonął w ciągu
20 minut. Oficjalnie tragedia pochłonęła życie 470 ludzi. Według oficjalnych danych na pokładzie
znajdowało sie 650 ludzi. Uratowało się tylko 180 osób. Ze względów religijnych wrak traktuje się
jako cmentarz, wpływanie do jego wnętrza jest całkowicie zakazane.
Wrak leży na głębokości 30 m., a jego przednia część znajduje się już na 10 m.
Długość wraku wynosi 115 m. i jest on położony na sterburcie, czyli po stronie, przy której cumuje się
statki.
Na powierzchni wraku widuje się papugoryby, pokolce i ślimaki nagoskrzelne. Wokół kadłuba żyją
setki igliczni.

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.

Wyspy Brother to szczyty podwodnych gór rosnących z głębin i znajdują się około 60 mil morskich od
El Quseir. Te wyspy oferują wspaniałe ściany pokryte miękkimi korali i lasami gorgonii, tworząc
kalejdoskop kolorów stale się zmieniających. Przyciągają one o rozmaite gatunki stworzeń morskich i
ryb.  

Łódź będzie płynąć z powrotem do Hurghady przez Safagę, gdzie można nurkować na rafie
Panorama i słynnym wraku Salem Express co gwarantuje niezapomniany finał naszego safari.

Panorama Reef to znakomita ściana do nurkowania, która w rzeczywistości jest jedną z największych
raf w Safadze. Występują tu gorgonie i miękkie korale rozwijające się znakomicie dzięki częstym
prądom. Ze względu na różnorodność tego miejsca, istnieją co najmniej trzy różne nurkowania do
zrobienia: plateau na południe i na wschód i zachód, drop off. Spotkamy pod wodą barakudy i rekiny
białe rafowe i czasem przemknie rekin młot i manty. Plateau południe jest nieco bardziej chronione
przez prąd.

Abu Kafan jest to 300-metrowa i wąska rafa oferująca plateau zarówno na północy i południu. Zwykle
skaczemy do wody na północnym plateau i schodzimy często w towarzystwie silnych prądów
bieżących wzdłuż imponujących ścian pokrytych miękkimi, czarnymi koralami oraz
imponującymi gorgoniami.



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
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