POTÁPĚNÍ V MARSA ALAMU
Potápěčský zájezd určený spíše pro pokročilé potápěče, kteří hledají nové,
neokoukané pot. lokality. Oblast kolem Marsa Alamu je nejnovější egyptskou
turistickou destinací a díky málo dotčeným potápěčským lokalitám a bohatému
mořskému životu se stala velmi oblíbenou především mezi potápěči ze zemí
západní Evropy. Vzhledem k tomu, ze se jedná o poměrně rozsáhlou oblast,
vybrali jsme pro Vás nejlepší místo poblíž špičkové lokality Elphistone, která
především v období říjen-listopad, květen – červen nabízí možnost potápění se
žraloky dlouhoploutvými, šedými i kladivouny...

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

Nejnavštěvovanější pot. lokality v oblasti Marsa Alam:

Elphistone – zaručeně nejlepší, ale také nejvyhledávanější reef v této oblasti s
protáhlým doutníkovitým tvarem, stěnami padajícími do velkých hloubek, často až
50ti metrovou viditelností, množstvím trvdých i měkkých korálů a až 2metrových
gorgonií. Často ale i se silnými proudy... Na jeho severním platu se často ve větších
hloubkách drží kladivouni, ve středních hloubkách pak šedí a útesoví žraloci. Největší
raritou této lakolity jsou ale žraloci dlouhploutví se kterými se můžete setkat jak na
severním tak i na jižním platu v malých hloubkách. Tento druh se na rozdíl od
ostatních nebojí potápěčů a přibližuje se často na dosah ruky J Na podzim r.2005
zde byl zaznamenán rekordní výskyt těchto žraloků a občas jich kolem naší skupiny
kroužilo až 6kusů!!! Kromě žraloků zde můžete spatřit i barrakudy, tuňáky, velké
kanice,
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Samaday – proslavená delfíní rezervace. Jedná se o rozsáhlý reef podkovovitého
tvaru v jehož laguně se vystytuje hejno cca 50ti kusů delfínů dlouholebých. Dovnitř
laguny nesmí vjíždet lodě a může se zde s delfíny jen šnorchlovat. Samozřejmě
neposkytujeme záruku že zde na 100% budou, ale pravděpodobnost je veliká.
Vnější stěny útesu nabízejí možnost krásným ponorů s bohatými korálovými
zahradami, velkými korálovými bloky a na několika místech mělkými členitými
jeskyněmi.
Shaab Sharm – další reef na volném moři podobný Elphistonu. I zde se máte
možnost
setkání
se
žraloky,
želvami
či
vzácně
mantou.
Abu Dabab – skupina několika převážně mělčích reefů s krásnými korálovými
zahradami

Přípobřežní reefy – celá oblast Marsa Alam nabízí možnost potápění na
přípobřežních reefech v délce několika desítek kilometrů. Většina těchto reefů je
stále ještě málo dotčena lidskou činností a kromě korálových zahrad a stěn zde
můžete najít i místa s výskytem mořeké trávy, která je potravou dugongů – mořských
krav – napr. na lokalitach Marsa Mubarak, Marsa Abu Dabab.... Několikrát se nám už
podařilo tyto nádherné tvory zahlédnout…. Kromě nich se i zde můžete setkat s
útesovými žraloky či delfíny…
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