
BROTHER ISLANDS 
 

varianta 1: Hurghada - Brother Islands – Hurghada 
varianta 2: Marsa Ghaleb – Brother Islands – Marsa Ghaleb 

Jedinečné potápění pro milovníky žraloků, mant a dalších velkých pelaktických 
ryb, ale i příznivců vrakového potápění. Ostrůvky Big a Small Brother jsou 
přísně chráněnou mořskou rezervací nacházející se daleko na volném moři. 
Vzhledem ke své výjimečné poloze jsou bohatě porostlé měkkými i tvrdými 
korály a přitahují velké množství malých i velkých ryb. Z tohoto důvodu jsou 
považovány za nejlepší egyptskou potápěčskou lokalitu… 

   
 

 
 

!!! Pouze pro zkušené min. 50ponorů!!! 
 

Itinerář: 

 
1.den: přílet do Hurgady, transfer do přístavu v Hurghadě či na jih do přístavu Marsa 
Ghaleb, nalodění  
2.den: varianta 1: zahájení cesty z Hurghady,kontrolní ponor na Gotta abu Ramada 
– lokalita přezdívaná ,,Aquárium“ s bohatými korálovými zahradami a velkými hejny 
kranasů, chňapalů a ostatních drobných korál.ryb, Abu Galawa North – plato s 
korálovými bloky na severní straně reefu přecházející v nádhernou členitou stěnu 
padající do hlubin protkanou jeskyňkami s možností výskytu malých žraloků 
bělocípých, s hejny barakud, kranasů, občas se zde oběvují i želvy a napoleoni… 
Přes noc přejezd na Brothers či pokračování v potápění na Abu Hashis a Ras Disha 
(útesy s nádhernými mělkými částmi přecházejícími ve stěny spadající do velkých 
hloubek - výskyt velkého množství ryb (glass fish, bodloci, murény, kanici, želvy, 
barakůdy, rejnoci a občas i kladivouni či útesoví žraloci) 
varianta 2: zahájení cesty z Marsa Ghalebu, kontrolní ponor na přípobřežním reefu, 
Elphistone (útes se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou flórou, 
ale především hejny kladivounů a možností spatřit i žraloka bělocípého, spanilého a 
hlavne dlouhoploutvého,...) množství přípobřežních útesů s rozmanitou funou (želvy, 
duhongové, kytarovci,..) a flórou - Ras Torombi, Marsa Abu Shaona, Marsa 
Mubarak,... přes noc přejezd na Brothers či pokračování v přípobřežních reefech… 
3-5.den: nezapomenutelné potápění na útesech a vracích kolem Big a Little 
Brother vyhledávané především kvůli výskytu velkých ryb (žraloci bělocípí, 
dlouhoploutví, útesoví, lisci...při troše štěstí i kladivouni a manty...).Oba ostrůvky jsou 



pilíře sopečného původu a čnějí k hladině z hloubky 300m Big Brother: Severo-
východní stěna – útes pokrytý měkkými korály spadající do 40m a hloub, s výskytem 
kladivounů, útesových i jiných žraloků, želv, velkých kaniců a spoustou dalších ryb.... 
Severo-západní stěna – spadající příkře do hlubin. Opět i zde rozmanitá podmořská 
fauna. Vrak Numibia – polozena pridi jiz v 10 m roku 1901, nakladni železniční lod s 
velkými koly padajici do velke hloubky, nadherne posety mekkymi koraly s velkymi 
hejny ryb a moznosti spatrit krome zraloku velke tunaky ci barakudy,… Vrak Aida II – 
velká italská námořní loď, která ztroskotala r. 1957 při přepravě vojáků, zacinajici v 
35 m, kde nachazi svuj ukryt zraloci lisci… Little Brother - nabízí ponory bohatší na 
podmořskou faunu (měkké korály a obrovské gorgonie),ale i zde jsou samozřejmosti 
výskytu mnoha velkých ryb, žraloků, napoleonů a při troše štěsti i želv... 
6-7.den: varianta 1: při návratu do Hurghady: Abu Kafan (útes s kolmými stěnami 
spadajícími do 100m hlubiny, pokrytými měkkými korály i velkými gorgoniemi). I zde 
se máme možnost setkat s množstvím ryb včetně tuňáků a menších žraloků, barakůd 
a vzácně i manty.... .. Salem Expres - trajekt, který najel na útes a ztroskotal při 
přepravě poutníků z Mekky 15.12.1991, smutný pomník této velké tragédie, při níž 
zahynuly stovky cestujících. Panorama Reef, Ras Abu Soma či Middle reef….. 
varianta 2: při návratu do Marsa Ghalebu: Ras Torombi (mělký hodně členitý reef s 
kor.bloky), Marsa Shoana, Marsa Mubarak – zátoky s přípobřežními reefy a dnem 
porostlým mořskou trávou, která je oblíbenou potravou mořských želv (dorůstají zde 
díky dostatku potravy do nadprůměrných rozměrů) a dugongů, možnost driftového 
ponoru z vnější strany reefu – korálové stěny a zahrady. V případě zájmu a při 
dobrém počasí další ponory na Elphistone. Návrat do přístavu. Přes noc či ráno 
transfer na letiště do Hurgady 
8.den: návrat 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!!!  
 
  


