SEVERO-JIŽNÍ SAFARI
Potápění na nejlepších vracích a útesech v sev. části Rudého moře včetně
jednoho z nejproslulejších vraků na světě – Thistlegormu, nezrádnějšího útesu
v Rudém moři – Abu Nuhas se 4-mi vraky a unikátních útesů v chráněné oblasti
Ras Mohamed. Dále potápění na proslulém vrakovém trajektu Salem Expressu,
ale i na těch nejkrásnějších korálových lokalitách v Safaze jako je např. Abu
Kefan či Panorama Reef...

Itinerář:

1.den: přílet do Hurgady, transfer z letiště na jih do přístavu (cca 10min.), nalodění
2.den:start směrem na sever, kontrolní ponor na Umm Gamar nebo 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 častým výskytem delfínů a vzácně i mant , přesun na – útes
Ahu Nahas, který se stal osudný mnoha lodím: ponor k vraku Carnatic (nejstarší,
velmi zachovalý vrak z r. 1869, ve kterém se podle pověsti stále nachází nikdy
nenalezených 8 000 zlatých liber šterlingů), kotveni u reffu Abu Nuhas nebo Siyul –
noční
ponor.
3.den: Shaab Ali – 2 ponory na jednom z nejlepších vraků světa – Thistlegornu
(válečné nákladní lodi potopené při německém leteckém útoku i s celým nákladem
vojenského materiálu – lokomotivy, voj. a obrněná auta, zbraně, munice, výstroj pro
pěchotu,.....) podvečerní a noční ponor na Small Crack – členitý reef s mělkými
korálovými
zahradami…
4.den: mořský park Ras Mohammed 2 ponory– Shark reef, Jolanda reef, Shark
observatory, Jack fish alley (potápění v této oblasti je možné pouze u lodi s
povolením ke vstupu) – oblast řazená mezi nejlepší světové pot. lokality, se strmými
stěnami spadajícími do velkých hloubek a možností výskytu žraloků i mant. Přejezd k
blízkosti
Hurghady,
noční
ponor
na
Gotta
Abu
Ramada.
5.den: 2 ponory na Abu Kefan -pravděpodobně nejkrásnější reef v Safaze ovšem
často velmi náročný s možností silných proudů, Tetno reef má klasický doutníkovitý
tvar od S k J a padá prudce do velkých hlubin. Severní i jižní plato překypuje životek
a vyčnívá z něj několik korálových bloků obklopených tisíci drobných rybek
přitahujících větší predátory. Přesun na Middle reef– málo navštěvovaný reef v jižní
části Safagy. Jeho severní stěna prudce spadá do hlubin a kromě pěkných
korálových formací nabízí setkání s velkými druhy ryb. Jižní strana je naopak mělká a

nabízí
se
zde
lehčí
potápění
v
korálových
zahradách,
kotvení.
6.den: Salem Expres -silným zážitkem pro vyznavače vrakového potápění je
návštěva vraku egyptského Titanicu – trajektu, který ztroskotal při přepravě poutníků
z Mekky do eg. přístavu Safaga. Při této nehodě zde během několika minut zahynulo
dle neoficiálních odhadů více než 1000osob a dodnes je toto místo tichým pomníkem
této velké tragédie, přesun na Panorama reef– jeden z nejoblíbenějších reefů v
oblasti Safagy. Jedná se o 400m dlouhý korálový blok vynořující se k hladině z velké
hloubky. Za dobrého počasí možnost nádherných driftových ponorů, při nichž můžete
spatřit rejnoky, velké tuňáky i bělocípé žraloky. Unikátní je rozsáhlé „Město klaunů“ –
v
němž
se
zdržuje
kolem
40těchto
krásných
rybek.
kotvení.
7.den: poslední 2 ponory na reefu Ras Disha – ze severní strany stěna, kde je častý
výskyt bělocípých žraloků, větších ryb a delfínů… poslední ponor z lodě na jednom z
nejkrásnějších korálových bloku s mnoha druhy glasfish, které prolínají reef. Návrat
do
Hurgády
(nocleh
na
lodi
nebo
v
hotelu)
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!!!

