
MY Emperor Superior Get Wrecked!(21-08-2015 -
28-08-2015)
Cena: 854 Euro

Ze względu na nurkowania powyżej 30 metra, zalecane jest posiadanie uprawnień minimum AOWD
Padi lub równorzędnego innej organizacji.

Na tym safari, każdy znajdzie coś dla siebie, ta wyprawa to idealne połączenie nurkowań na rafach i
wrakach..Wyruszamy z Hurghady i kierujemy się na północ. Słynna rafa Shaab El Erg w kształcie
podkowy z pięknym ogrodem twardych koralowców i okazją zobaczenia delfinów. Abu Nuhas oferuje
cztery wraki w tym Giannis D i Carnatic.

Safari nurkowe trasa: 
Abu Nuhas - Ulysses - Rosalie Moller - Thistlegorm oraz inne wraki.

W między nurkowaniami wrakowymi, będzie również czas na odwiedzenie raf Cieśniny Gubal ,Zatoki
Suez i tych na północy Hurghady . Znajdziemy tu wiele głębokich ścian i twardych ogrodów
koralowych obfitujących w ogromne ilości ryb.

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

Abu Nuhas

Cmentarz statków w Abu Nuhas jest tylko godzinę drogi łodzią z Al-Dżuna. Nurkowanie w tym
miejscu jest doświadczeniem. Rafa nazwę „Sha'ab Abu Nuhas", czyli „Ojca Pechowych Raf"i uważana
była przez marynarzy za koszmarne miejsce.
Nurkowie mogą zwiedzić cztery z zatopionych statków: Giannis D (grecko-japoński wykonany
frachtowiec, zatopiony w 1983, Carnatic (angielski statek handlowy), Chrisoula K (grecki frachtowiec,
zatonął w 1981), Kimon M (niemiecki statek ładunkowy, zatopiony w 1978). Najstarszy, brytyjski
Carnatic, jest również jednym z najstarszych wraków dostępnych do nurkowania w Morzu
Czerwonym.

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.

Inne wraki w programie:
El Mina ,leży na obrzeżach portu w Hurghadzie , 
Suzanna (lub Excalibur ) ,mały jacht również w okolicy Hurghady
Ulysses ( zatopiony w 1887 roku ) 
Rosalie Moller  ( zatopiony w 1881 roku )
Carina ( zatonął w 1926 roku ), leży blisko Shaab Ali
Dunraven ( zatopiony 1876 ) położony w Parku Narodowym Ras Mohamed

Te wraki są spektakularne, są to fantastyczne miejsca dla podwodnego fotografa.

Nurkowania na wrakach wymagają doświadczenia nurków, kolejność oraz możliwość nurkowania na
danych wrakach uzależnione będą od warunków atmosferycznych.

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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