
M/Y Blue Pearl - North & Brothers(12-03-2015 -
19-03--2015)
Cena: 949 EURO

Safari nurkowe startuje z postu w Hurghadzie.

Podczas tego safari odwiedzimy dwa najlepsze miejsca w Morzu Czerwonym. To połączenie
niezwykłych wraków Morza Czerwonego oraz nurkowań na pięknych rafach.

Brother Islands (El Akhawein) należy niewątpliwie do najciekawszych miejsc nurkowych w Egipcie.
Dwie małe samotnie leżące na otwartym morzu wyspy Big Brother i Little Brother wyłaniają się z
głębin morza. Na południowej stromej ścianie wyspy Little Brother znajdują się ogromne gorgonie,
bujne koralowce miękkie oraz koralowce kamienne. Widok rafy wraz z niezliczoną ilością zwierząt na
niej żyjących zapiera dech w piersiach. Wschodnia strona wysypy jest, natomiast bardziej surowa za
sprawą przepływających silnych prądów. Dominują tu ogromne gorgonie, miejsce, to upodobały
sobie rekiny, które można tu dość regularnie spotkać.

Północna część tej trasy pozwoli Ci poznać jedne z lepszych wraków Morza Czerwonego, które ma
ono do zaoferowania.

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.

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.

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.

Brothers Islands
Około kilometra na północ od Little Brother leży Big Brother. Po zachodniej stronie, mniej więcej w
połowie wyspy, znajduje się latarnia morska. Po północnej stronie wyspy, na zboczu rafy leży stępką
do dołu duży wrak. Część dziobowa spoczywa na głębokości 10m, rufa zaś sięga do ponad 70m.

W górnej części rafy leżą duże żelazne koła. Wiek wraku szacuje się na około 80 lat, jest na tyle
atrakcyjny, że warno zejść do niego kilka razy. Na północ od mola spoczywa kolejny wrak AIDA II
przewożący części zamienne lokomotyw do Indii. Jest, to transportowiec z 1957 roku. Przepięknie



porośnięty koralami i niewątpliwie wart obejrzenia.

Uwaga:
* Na Brother Islands i Daedalus Reef zabronione są nocne nurkowania.
* Wszystkie nurkowe są uzależnione od warunków pogodowych  

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,
  opłaty parkowe - 25 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
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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