
M/Y Blue Pearl - Brothers Islands (23-04-2015 -
30-04-2015)
Cena: 949 EURO

Około 100 km od brzegu Egiptu leżą Wyspy Braci - Brothers Islands.

Te dwie wyspy stanowią jedne z najtrudniejszych, ale jednocześnie, najpiękniejszych miejsc
nurkowych w Morzu Czerwonym. Wielu nurków, którzy odwiedzili te wysepki twierdzi, że należą one
do czołówki światowych miejsc nurkowych.

Wspaniały stan rafy koralowej zamieszkanej przez dziesiątki gatunków ryb oraz silne prądy
omywające ściany "Brothersów" przyciągają rekiny, które systematycznie patrolują tutejsze wody.

Łódź Blue Pearl
Blue Pearl to drewniany jacht o długości 36 metrów wybudowany w 2003 roku. Przeznaczony dla
komfortowego pobytu 20 nurków, posiada 10 dwu osobowych kabin. 8 z łóżkami obok siebie i 2
kabiny z podwójnymi łóżkami. W każdej kabinie jest toaleta z prysznicem oraz indywidualnie
regulowana klimatyzacja.
Duży klimatyzowany salon posiada zaplecze DVD/TV/video. Kabiny i salon są wykończone w
eleganckim stylu mahoniem.

Pokład nurkowy oraz dwa duże pokłady słoneczne zbudowane są z drewna tekowego i stanowią
wyśmienite miejsce do relaksu pomiędzy nurkowaniami.

Dane techniczne:
   Długość: 36 metrów
   Szerokość: 8 metrów
   Silniki: 2 x 764 KM Caterpillar
   Sprężarki: 2 x el. Bauer sprężarkowe (Mariner)
   Membrana Nitrox systemowe (NRC)
   35 x 12 litrowe zbiorniki aluminiowe  
   DIN / INT połączeń
   Kabiny: 10 x dwuosobowe kabiny
   Prysznic / WC: w każdej kabinie
   Woda: odsalarki o wydajności 12.000 litrów
   Diesel: 21.000 litrów
   Załoga: 8



   Zodiak: 2 x 4,8 m z 40 Zodiak KM silnik
   Nawigacja: 2 podwójne impulsowe systemy radarowe 36/48n.m.,
   2, 2 Echo Sounder Sounder kolorowy LCD, GPS, ploter 3  
   Radiotele. HF, SSB, DSC, telefonu GSM
   Bezpieczeństwo: 2 szalupy ratunkowe dla 25 osób.
   2 x 50 litrowe zbiorniki tlenowe + 2 walizka DAN.

Wspaniały stan rafy koralowej zamieszkanej przez dziesiątki gatunków ryb oraz silne prądy
omywające ściany "Brothersów" przyciągają rekiny, które systematycznie patrolują tutejsze wody.

Widuje się tutaj rekiny białopłetwe oceaniczne, rekiny młoty, kosoogony, rekiny jedwabiste i szare
rekiny rafowe.
Na porządku dziennym są również spotkania z murenami o imponujących rozmiarach, wielkimi
strzępielami rafowymi i
żółwiami.

Dla płetwonurków, których pasjonuje nurkowanie na wrakach mamy Aida i Numbia, dwa wraki, na
których nurkowanie na pewno będzie niezapomnianym przeżyciem.

Cena zawiera:
  zakwaterowanie na łodzi,
  transfer z i do lotniska w Hurghadzie,
  wyżywienie fullboard oraz herbatę, kawę, butelkowaną wodę,
  napoje bezalkoholowe,
  6 dni nurkowych,
  przewodników nurkowych,
  butla, balast, pas balastowy.

Cena nie zawiera: 
  kosztów przelotu (ok. 1500 PLN),
  wiza płatna na lotnisku w Hurghadzie - 15 USD,
  pozwolenie na nurkowanie - 18 EURO
  opłaty portowe - 25 EURO
  napojów gazowanych i innych w puszkach oraz alkoholowych,
  zwyczajowych napiwków dla załogi ok 25 EURO.

Nitrox gratis dla osób z uprawnieniami, możliwość nurkowania na rebreatherze, konieczne
wcześniejsze zgłoszenie.

Dokładne trasy i miejsca nurkowe zależą od warunków pogodowych i poziomu doświadczenia
nurków.

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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