Rodinné safari Egypt
Hurghada - Shaab El Erg - Gubal Island - Hurghada

-

netradiční sportovně-odpočinková dovolená pro celou rodinu. Během
týdenní plavby na naší luxusní lodi se můžete potápět nebo šnorchlovat
na korálových útesech, koupat v azurově modrých lagunách, opalovat na
plážích opuštěných ostrovů či vyzkoušet vodní lyže a další netradiční
aktivity. Pro děti i rodiče je připaven pestrý program včetně her a
soutěží…

Itinerář:

1.den:přílet do Hurgady, transfer z letiště do přístavu (cca 10min.), nalodění,
prohlídka města nebo vyplutí hned po nalodění…

2.den: vyplutím směr sever - Shaab El-Erg (reef ve tvaru podkovy s mnoha
možnostmi potápění a bohatou faunou (kanicové, murény, perutýni, stonefish,
ropušnice, trnuchy, bodloci, glasfish,.....) a flórou. Tato lokalita je známa častým
výskytem delfínů!!

Aktivity:
potápění
výuka základů nádechového
šnorchlování u reefu či s delfíny

potápění,

popř.

zdokonalování

v

plavání

3.den: přesun k opuštěnému ostrovu Small Gobal

Aktivity:
- potápění na přípobřežním reefu (častý výskyt delfínů, velkých tuňáků, murén,.. a
bohatými porosty korálů (možnost driftových ponorů), ponor na vraku lodi Ulysses

-zkušební ponory pro nepotápěče

- šnorchlování a nádechové potápění

- vodní lyže, kneebord a další aktivity

- opalování a odpočinek na pláži

- rybaření

- večerní barbecue na pláži, možnost přespat na lodi či na ostrově pod hvězdami
- zahájení soutěže teamů - boj o poklad

4-5.den:kotvení u ostrova Small nebo Big Gubal

Aktivity:
- potápění

- pokračování soutěže - boj o poklad

- šnorchlování, vodní sporty, rybaření

6.den: přesun k útesu Ahu Nahas, který se stal osudný mnoha lodím: ponory k
vrakům Carnatic (nejstarší, velmi zachovalý vrak z r. 1869, ve kterém se podle
pověsti stále nachází nikdy nenalezených 8 000 zlatých liber šterlingů), velké
nákladní lodě: Giannis D. , Chrisola K. nebo Seastar.

Aktivity:
- vrakové potápění

- šnorchlování v chráněné laguně, vodní sporty

- pokračování soutěže - boj o poklad

- zakončení soutěže teamů - boj o poklad

7.den: kotvení u ostrova Situl

Aktivity:
- potápění na přípobřežním trefu

- šnorchlování, vodní sporty, rybaření, opalování a odpočinek na lodi či na plážích

- zkušební ponory pro nepotápěje

Odpoledne návrat do přístavu v Hurghádě, prohlídka města, nákupy,…

8.den: odlet do ČR

!!!Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody
účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána
lodi a pot. průvodce!!!

Cena safari zahrnuje: týdenní pobyt (z toho min. 6dnů na moři) na plně vybavené
pot. lodi s profesionální posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, nafuk.
člunem....., ubytování na lodi dané kvality, plnou penzi při pobytu na lodi, ,
neomezenou konzumaci nealko nápojů, zapůjčení pot. lahve (12L) a olov (zátěžový
opasek vlastní!!), transfer z a na letiště do výchozího přístavu v Hurghádě, pokud se
nebude poslední nebo první noc spát na lodi - ubytování v hotelu min. *** s
polopenzí, potápění - cca 2ponory denně + noční ponory, sportovní aktivity, zkušební
ponory pro nepotápěče

Cena safari zneahrnuje: bakšišné posádce 30 Euro/os., egyptské vízum - 15 USD,
nitrox do 32% - 5€/lahev , 15L láhve - 30€/týden, dvojče 2x12L - 50€, stage láhve 10€/týden, kursy potápění - Junior Diver, OWD, AOWD, basic nitrox, stress and
rescue, divecon,…

