
MY Emperor Superior Famous Five Cruise(09-10-2015 -
16-10-2015)
Cena: 1039 Euro

Trasa: Rosalie Moeller - Thistlegorm - Ras Mohamed - Brother Islands - Salem Express

Rosalie Moeller
Jest to mało znany, piękny wrak spoczywający na głębokości 50 m, z kominem sięgającym do
głębokości 18 m pod powierzchnią. Zatopiony został 6 października 1941 roku przez niemiecki
samolot – dokładnie tej samej nocy, której na dno poszedł siostrzany Thistlegorm. Wrak znajduje się
w doskonałym stanie, podziwiać można telegraf maszynowy, wyposażoną w naczynia kuchnię,
kabiny załogi, nadbudówki i urządzenie sterowe. Na pokładzie zachowały się w doskonałym stanie
maszt ładunkowy i relingi porośnięte koloniami korali ognistych. Nurkowanie na Rosalie Moller jest ze
względu na znaczną głębokość nurkowaniem trudnym, przeznaczonym dla doświadczonych nurków.
Majestat tego wraku na pewno na długo pozostanie w pamięci odwiedzających go gości.

Thistlegorm
Jest naprawdę wielkim wrakiem - ponad 120m długości! Jego stępka leży na głębokości około 30m,
pokład i nadbudówki znajdują się na głębokościach 15 do 20m. Imponujące rozmiary statku oraz
możliwość odbycia tury także wewnątrz kadłuba, po ładowniach, i obejrzenia porośniętego koralami
ładunku, przyciągają tłumy podwodnych turystów. Tym niemniej, z uwagi na sporą głębokość i częste
w tym rejonie prądy, nurkowania na nim są dla doświadczonych nurków.
Thistlegorm zatonął około 30 mil morskich (50km) od Sharm-el-Sheikh.

Ras Mohamed
Park Narodowy Ras Mohamed mieści się na skrawku Synaju – najbardziej wysuniętym na południe.
Nawet najbardziej przypadkowych gości uderza, jak bardzo park zdominowany jest przez morze.
Dzięki temu znajdują się tam najpiękniejsze na świecie miejsca do nurkowania i podziwiania
wspaniałej rafy koralowej, którą buduje ponad 150 gatunków koralowców oraz tysiące
różnokolorowych ryb.

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 Superior (Gold Class) to luksusowy 36 metrowy jacht nurkowy przeznaczony dla
maksymalnie 24 osób. Wszystkie kabiny posiadają klimatyzacje oraz łazienki z prysznicem i WC. Dla
dodatkowego komfortu każdy gość otrzymuje dwa ręczniki i szlafrok. Jacuzzi na wolnym powietrzu.
NITROX GRATIS.

Przestronna część jadalna i salon posiadają udogodnienia DVD/TV/CD/Video, Wi-Fi oraz klimatyzację.
2 duże sundecki z jacuzzi dopełniają komfortu wypoczynku.

Typ: Drewniany kadłub
  Rok budowy: 2004
  Długość: 36m
  Szerokość statku: 8,3m
Maksymalna liczba pasażerów: 22
  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.

Safari startuje z Hurghady, płyniemy na północ w kierunku Gubal Island do Abu Nuhas ( wraki:
Giannis D, Carnatic ), wszystkie oferują spektakularne nurkowania i mnóstwo życia. 
Następnie kurs na wrak Rosalie Moeller (okręt siostrzany Thistlegorma), wrak leży na głębokości od
30 do 50 metrów i jest w doskonałej kondycji. 

Krótka podróż przez Cieśninę Gubal i odwiedzimy najsłynniejszy wrak Morza Czerwonego, SS
Thistlegorm z ładunkiem pełnym uzbrojenia, ciężarówek i motocykli Bedford BSA, które zostały w
całości przeznaczone dla wojsk brytyjskich w Afryce Północnej. Wrak znajduje się na głębokości 30
metrów. 



W pobliżu znajduje się Park Narodowy Ras Mohamed, gdzie zanurkujemy na "Shark i Yolanda 'raf. 

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 lub słynnym wraku Salem Express co gwarantuje niezapomniany finał naszego safari.

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
    nitrox
    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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