
M/Y Golden Dolphin II - St.Johns (Deep
South)(27-12-2014 - 03-01-2015)
Cena: 900 EURO

?ód? wyp?ywa z miejscowo?ci Marsa Alam.

Trasa safari obejmuje mi?dzy innymi:

Satayah, Gota Sharm,

Abu Galawa,

Claudia,

Malahi,

Shaab Maksur,

Sarnaka Island

St. John’s.

Trasa tego safari nurkowego obejmuje najbardziej na po?udnie wysuni?te obszary egipskiego Morza Czerwonego. ?ód? wyrusza z Marsa Ghaleb, Marsa Alam lub Hamaty i dop?ywa do rozleg?ego systemu raf St John’s, gdzie znajduje si? skupisko

niewielkich, ale bardzo spektakularnych raf oferuj?cych mo?liwo?? nurkowania wzd?u? ?cian, w?ród mi?kkich korali, gorgonii oraz wielu gatunków ryb. Cz?sto spotyka si? tam równie? rekiny.

Golden Dolphin II jest 36 metrowym, drewnianym jachtem nurkowym zbudowanym w 2005/2006. Posiada 10 2-osobowych kabin wyposa?onych w klimatyzacj?, mini bar oraz w?asne ?azienki (8 na dole, 2 na górnym pok?adzie). Przestronny salon i

jadalnia z klimatyzacj?, TV/Video, DVD i stereo. Pok?ad nurkowy i platforma daje nurków wystarczaj?co du?o miejsca na przygotowanie si? do nurkowania.

Dane techniczne:

Rok produkcji: 2005/2006



D?ugo??: 36 m

Szeroko??: 8 m

Kabiny: 10 x kabiny dwuosobowe, klimatyzacja, mini bar, ?azienka, 8 dwuosobowych kabin na dolnym pok?adzie, 2 kabiny z podwójnym ?ó?kiem na górnym pok?adzie

Saloon: przestronne klimatyzacja jadalnia i salon z TV, video, DVD i system d?wi?ku

Platformy: 1 divedeck z platform?, 2 tarasy s?oneczne

Woda: 16 t – 1 x urz?dzenie do odsalania

Silniki: 2 x Cummings, ka?dy 750 HP

Generatory: 2 x 80 kW (230 V)

Spr??arki: 2 x Divemix 250, 1x Membran LP 280

Komunikacja: VHF, DSC (Obszar I i II), telewizja satelitarna EPIRB, telefon satelitarny

Butle: 20 x 12l-aluminiowe zbiorniki DIN / INT

Zodiaku: 2 Zodiaki

Oxygen 2 szalupy ratunkowe i kamizelki

St John’s sk?ada si? z wielu ma?ych ‚rafek’ uwa?anych za jedne z najlepszych miejsc nurkowych Morza Czerwonego. Na rafie Habili Ali znajduj? si? gigantyczne gorgonie i czarne korale, a po zachodniej stronie mo?na spotka? ?ar?acze szare,

srebrnop?etwe (silvertip shark) oraz ca?e stada rekinów-m?otów. Habili Gafaar to jedno wielkie skupisko mi?kkich korali zasiedlonych przez mnóstwo ryb takich jak lucjany, chetoniki i barakudy. W toni mo?na wypatrzy? manty, ?ar?acze bia?op?etwe,

?ar?acze szare i srebrnop?etwe. Gota Kebir to masywna rafa s?ynna z powodu licznych tuneli i po?udniowego plateau, gdzie wyst?puj?  ostroboki i barakudy, a czasem tak?e manty. Tunele te to idealne miejsce dla nurków rozpoczynaj?cych w?a?nie

przygod? z nurkowaniem jaskiniowym.

Rafa Gota Soraya to jedno z najlepszych w Morzu Czerwonym miejsc na nurkowania przy ścianach;
znajdują się na niej potężne nawisy skalne i szczeliny, często zamieszkiwane przez ryby
przeżroczkowate oraz zmiataczowate (sweeper). Występuje tam także mnóstwo korali różnych
gatunków oraz rekiny: żarłacze szare i srebrnopłetwe, żarłacze białopłetwe i młoty.

Często można tam także spotkać bardzo fotogeniczne papugoryby.



Ta trasa safari obejmuje tak?e system raf Fury Shoal, bardzo ró?norodny i ciekawy dla nurków. Znajduje si? tam m.in. bardzo popularna rafa Sha’ab Claude (patrz opis wy?ej).

Cena zawiera:

- zakwaterowanie na ?odzi, 

- transfer z i do lotniska 

- wy?ywienie fullboard oraz herbat?, kaw?, butelkowan? wod?

- napoje bezalkoholowe,

- 6 dni nurkowych, 

- przewodników nurkowych, 



- butla, balast, pas balastowy. 

Cena nie zawiera: 

- kosztów przelotu ok. 1500 PLN, 

- wiza p?atna na lotnisku - 25 USD,

- op?at parkowych 

- napojów gazowanych i innych w puszkach oraz alkoholowych, 

- zwyczajowych napiwków dla za?ogi ok 25 EURO



- ubezpieczenia nurkowego.

Uwaga: Na ?odzi nie ma mo?liwo?ci p?atno?ci kart? kredytow? lub czekami, przyjmowana jest tylko gotówka. Akceptowana waluta to Euro, USD lub Funty Egipskie. 

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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