
MY Emperor Elite Simply the Best(02-10-2015 -
09-10-2015)
Cena: 1109 Euro

Elphinstone - Brothers - Deadalus Reef

Elphinstone
To jedna z najsłynniejszych i najpiękniejszych raf Morza Czerwonego. Położona jest zaledwie 12
kilometrów od brzegu w rejonie Marsa el Alam. Z dwóch stron rafa zakończona jest łagodnie
opadającymi plateau. Prądy opływające Elphinstone przyciągają najwięcej gatunków pelagicznych.
Wschodnia i zachodnia ściana to pionowe formacje koralowe stromo opadające do ponad 100
metrów.

Brothers
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.

Deadalus Reef
To część Marine Park, jest dużą, owalną rafą z latarnią morską, położoną najdalej na Morzu
Czerwonym. Głębokie ściany i drop-off oferują jedne z najpiękniejszych miejsc do nurkowania.
Daedalus ma przepiękne, twarde formacje koralowe. Istnieje również spore szanse, spotkania rekina
młota oraz szarych rekinów rafowych.

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.

To 3 najlepsze miejsca nurkowe  w tym obszarze: Big i Little Brothers, Daedalus Reef i Elphinstone.

Wyspy Brother są to dwa szczyty podwodnych gór wyłaniające się z głębi otchłani i znajdują się ok.
60 km od brzegu. Jest to zarazem część parku narodowego Marine Park Islands. Te wyspy oferują
wspaniałe ściany do nurkowania, pokryte miękkimi koralami i lasami gorgonii. Tworzą kalejdoskop
kolorów, który stale się zmienia. Przyciągają rozmaite gatunki stworzeń morskich i ryb. Spotkać tu
można duże tuńczyki, rekiny młoty.

Daedalus Reef, również część Parku Morskiego, to duża, owalna rafa z latarnią i jest najdalej
położoną rafą egipskiej części Morza Czerwonego. Głębokie ściany i drop-off oferują jedne z
najbardziej spektakularnych nurkowań. Daedalus ma górzyste, dziewicze, twarde formacje koralowe.
Jest też duża szansa na spotkanie z rekinem młotem i szarym rekinem rafowym.

Elphinstone, to ściany pokryte miękkimi koralami, miejsce z dużym prawdopodobieństwem spotkania
z rekinami oceanicznymi.

Wszystkie miejsca nurkowe uzależnione są od warunków pogodowych.

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
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