POTÁPĚNÍ V HURGÁDĚ
Potápěčský zájezd pro začátečníky i pokročilé. Nabízíme Vám potápění v
jednom z nejkrásnějších a nejpestřejších moří světa, na něž jistě jen tak
nezapomenete. I když v posledních letech dochází k rozvoji potápění i v dalších
oblastech na pobřeží Rudého moře, je Hurgáda, díky velkému množství
nádherných korálových útesů v jejím okolí, i nadále Mekkou potápěčů z celého
světa. Pro ty z Vás, kteří už reefy v této oblasti důvěrně znají jsme v této sezóně
připravili řadu netradičních pot. výletů podél celého západního pobřeží
Egypta!!!
Nicméně i nadále zůstává potápění v Hurghádě pravděpodobně nejlepší
možností pro naše potápěče při porovnání pot. zážitků a na ně vynaložených
fin. prostředků!!

Doprava + ubytování: zajistíme dle vašich požadavků na místo odletu, kvalitu
ubytování a druh stravování.

Naše tipy na ubytování v Hurgádě
Naše partnerská diving centra:

1. diving centrum v hotelu Aqua Fun - Blue Dreams/Yalla Dive:
Průměrné hotelové egyptské diving centrum se kterým už několik let spolupracujeme
se nachází v centru Hurghády a provozuje vlastní kvalitní pot. loď Amanda.
Toto centrum je ideální pro klienty ubytované v hotelech v situovaných v centru
Hurghády např. Waves, Aqua Fun, Bella Vista, Sea Gull, La Pacha, Regina Style,
Sun&Sea,….
S většími skupinami našich klientů zde jezdí na výjezdy převážně náš český pot.
průvodce, který dohlíží na organizaci a kvalitu služeb.

2. diving centrum v hotelu Hilton Plaza - Easy Divers:

Vysoce kvalitní pot. centrum (zaměřené na náročnou klientelu 5star hotelů) zajišťující

potápění pro naše klienty ubytované ve střední a severní části Hurghády.
Profesionální management, vysoká kvalita lodí i služeb,…

Možnost zajištění výstroje pro tech. potápění,15L láhve, plnění nitroxu, půjčení částí i
komplet. výstroje...
Služby pro potápěče:
Potápěčům všech kvalifikací od úplných začátečníků až po technické potápěče
nabízíme služby našich, výše uvedených, osvědčených partnerských diving center.
Na své si přijdou jak méně pokročilí potápěči (neboť nejkrásnější části korálových
útesů se nacházejí v malých hloubkách do 12m, tak i zkušení potápěči, kteří mohou
absolvovat i náročnější ponory na útesech spadajících do velkých hloubek či na
jedněch z nejzajímavějších vraků Rudého moře). Klasické potápění v okolí Hurghady
je v případě zájmu možno rozšířit o noční a vrakové potápění, driftové ponory,
zvyšování pot. kvalifikací, dvou až třídenní pot. minisafari, výjezdy za
potápěním do oblasti Safagy či Marsa Alamu, ponory ze břehu,..... + o další
"nepotápěčské aktivity" - výlety do Luxoru, Káhiry, na poušť,..
Organizace
klasických
jednodennních
výjezdů
za
potápěním:
08.15-08.45 - transfer z hotelu (v případě ubytování v jiném hotelu) na loď (jezdí se
na lodích se délky 17-25m, s dvěma palubami - divedeck +sundeck, saloonem, 12toaletami, kuchyní,3-5členy posádky…)

09.00-09.30 - odjezd z přístavu, přejezd na zvolenou lokalitu 30-90min

10.30-12.00 – 1.ponor

12.00-12.30 – oběd

12.30-13.30 – odpočinek, přesun na druhou lokalitu

13.30-15.30 – 2.ponor

16.00-18.00 – návrat do přístavu, transfer na hotel

Pozn.: výjezdu se mohou zúčastnit i nepotápěči/šnorchaři

Speciální pot. pakety pro skupiny od 6ti osob:

1. 3dny pot. v Hurghadě + 2dny pot. Safaze

2. Vraky speciál

(4-5ponorů na vracích: vrak vojenské lodi El Mina +další 2výjezdy na některé z vraků
- Thistlegorm, Abu Nuhas- Giannis D, Carnatic nebo Salem Expres):
+80 Euro/os k zákl. paketu

3.
Delfíní
speciál
1.den potápění v chráněné oblasti Small Giftun - El Fanous Reef - nejčastější výskyt
delfínů
v
oblasti
Hurghady
2.den
Shaab
El
Erg
další
oblíbená
delfíní
laguna
+ 20 Euro/os k zákl. paketu

4. Výjezd na žraloky - Elphistone - celodenní výjezd do oblasti M.Alam - 2ponory na
proslulém Elphistone reefu (výskyt kladivounů, žraloků dlouhoploutvých,
útesových,…):
+70 Euro/os. k zákl. paketu

5. Shark a dugong speciál -2denní výjezd do oblasti M.Alam
1.den potápění na Elphistone (výskyt kladivounů, žraloků dlouhoploutvých,
útesových,…)
2.den potápění na přípobřežních lokalitách s možností výskytu dugongů/mořských
krav,
želv
a
delfínů:
+120 Euro/os. k zákl. paketu (vč.ubytování 1.noc v pot. kempu)

6. To nejlepší z pobřeží I.

Turtle
Bay,
El
Fanous
Reef
výskyt
delfínů
1.den
2.den
Small
Giftun
drift.ponor,
gorgonie,
Ben
el
Gebel
3. den - pot. v Safaze (za příhodných podmínek Salem Expres + Abu Kefan)
4-5.den -2denní výjezd na jih k Marsa Alam - pot. na přípobřežních lokalitách s
možností výskytu dugongů, želv a delfínů + dle vlastního výberu - pot. na Elphistone
(žraloci) nebo delfíní rezervace Samaday:

+ 150 Euro/os. k zákl. paketu (zahrnuje ubytování 1.noc v pot. kempu v oblasti
Marsa Alam) +vstupné do rezervací.

7. To nejlepší z pobřeží II.

1.den El Fanous – delfíni

2.den - Elphistone – žraloci

3.den - přípobřežní lokality u M.Alam s možností výskytu dugongů, želv a delfínů

4. den - delfíní rezervace Samaday

5.den- Safaga - Abu Kafan, Panorama reef nebo výjezd k Hamatě

- příplatek 190Euro/os. k základní ceně + vstupné do rezervací

8. Minisafari - 2-3denní výjezd na moře s přespáním na lodi či na ostrovech
- příplatek od 80Euro na os./den dle kvality zvolené lodě a počtu osob (cena zahrnuje
2-3denní ponory/den+1noční)- většinou zaměřeno na vrakové pot.- Thistlegorm,
Carnatic, Giannis D, Crisoula nebo dle poptávky…

Pro tyto akce nezbytný min. počet 6osob a objednání min 7dní předem max. dle
dohody na místě.

!!!pro členy Top Dive Clubu sleva 10%, spec.ceny pro pot. školy, kluby a
skupiny od 6-ti osob!!!

Doplňkový program:

1.
výlety
na
poušť
jeepy
nebo
na
čtyřkolkách
2. celodenní výlet do Luxoru - odjezd ráno kolem 5hod z hotelu, přeprava velkým
klimatizovaným busem, návštěva chrámového komplexu v Karnaku, papirusové
dílny, oběd v restauraci, přeplavba přes Nil, Memnonovy kolosy, návštěva skalních
hrobů faraónů v Údolí králů či královen, alabastrová dílna… fakultativně návštěva
chrámu Hatshepsut či banánových plantáží na Banánovém ostrově, návrat večer

3. celodenní (popř. dvoudenní) výlet do Káhiry - odjezd ráno kolem 2-3hod z hotelu,
návštěva pyramid v Gize, Egyptské museum, původní tržiště/suk - Chal el Chalili,
oběd v restauraci,…

4. šnorchlování/výjezdy na moře pro nepotápěče - celodenní výjezd na moře s
potápěčskou lodí nebo jednodužší výlet se šnorchlováním na ostrov Giftun…

