
SAFARI SÚDÁN 
 

Jedinečné potápění pro na doposud těžko dostupných a tudíž nedotčených 
lokalitách v súdánských vodách. Kromě nedotčených korálových reefů s 
bohatých podmořských životem je potápění v Súdánu proslaveno především v 
zimních měsících množstvím žraloků především kladivounů, šedých, a 
hedvábných … 
Kromě mořské fauny a flóry nabízí tato oblast i zajímavé možnosti vrakového 
potápění – především světoznámou Umbrii – italskou loď potopenou na 
začátku 2.světové války s celým nákladem vojenského materiálu, která je 
považována za jeden z nejdkrásnějších vraků světa a další zajímavosti…  

 

 

 

Itinerář: 
 

1.den: let Praha – Káhira, nocleh v Káhiře, prohlídka památek 
2.den: let Káhira – Port Súdán, nalodění 
3-8.den: vyplutí, dle dohody účastníků a povětrnostních podmínek volba jižní nebo severní 
trasy, potápění na lokalitách: 
Towartit reef – rozpotápění, vrak Umbria – jeden z nejkrásnějších vraků světa. Původně 
italská nákladní loď potopená její posádkou po vstupu Itálie do 2.světové války aby její 
náklad nepadl do rukou nepřátelských mocností. Vrak se nachází jen 45min. plavby od Port 
Sudan, je dlouhý 150m, max. hloubka 40m a v jeho útrobách lze najít množství letecké 
munice, nákladní automobily Fiat Lunga, prázdné lahve od vína a spousty dalších 
zajímavostí… 
Angarosh reef – v překladu „Žraločí matka“, na tomto reefu jsou nejzajímavější 2plata – v 
25 a 45metrech, která jsou ideální pro pozorování a focení žraloků, velkých hejn barrakud, 
tuňáků či kranasů. V těchto místech jsou také často pozorovány manty. 
Sanganeb reef – cca 1,5hod plavby od Umbie se nachází tento fantastický reef jehož stěny 
spadají do 800m hloubek a který dle odborníků nabízí jeden z nejbohatších korálových 
porostů v Rudém moři. Kromě bohaté mořské flóry přitahuje tento reef i velké množství ryb, 
proto se zde pravidelně vyskytují žraloci šedí, útesoví, stříbrocípí, hedvábní, dlouhoploutví i 
kladivouni. Kromě nich zde nejsou vzácností setkání s delfíny, mantami, tučnáky, hejny 
chňapalů atd. 
Shaab Rumi – reef 25mil SV od Port Sudan proslavený z dob působení J. Coustea, který 
zde vybudoval podmorskou základnu Precontinent, jejíž zbytky jsou stále na svém místě, na 
jižním platu častý výskyt žraloků, barracud, kranasů. Další ze zajímavých vraků na naší cestě 
Blue Belt známý mezi potápěči spíše jako „ Toyota wreck“ - nákladní loď převážející hlavně 



vozy Toyota , Gurno reef 
Merlo reef – další nezapomenutelný reef jen 1,2 míle JZ od útesu Angarosh nebízející jak 
potápění v nádherných korálových zahradách tak i stěny spadající do 450m hloubek – zde 
můžete kromě menších útesových žraloků spatřit při ranních ponorech kladivouny či žraloky 
šedé a hedvábné… , Jaziret Mayteb, Quitta El Banna 
Mesharifa – mělčina chráněná dvěma útesy, na níž je velká pravděpodobnost spatřit velké 
skupina mant a sib skvrnitých 
Abington reef – známý svými silnými proudy a tudíž při dobrých podmínkách nádhernými 
driftovými ponory s možností setkaní s hejny kladivounů, kromě nich se tu vyskytuje 
nadprůměrné množství karet. 
9.den: vylodění, let Port Súdán – Káhira 
10.den:přílet do Prahy 
 
!!!Tento program je pouze orientační a může být změněn na základě dohody 
účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek či v mimořádných případech 
z rozhodnutí kapitána lodi či pot. průvodce!!! 
 
Toto safari absolvujeme na luxusní lodi Royal Emperor, Sherezade a Casiopea, která 
jsou v současné době pravděpodobně nejkvalitnějšími loděmi působící trvale v oblasti 
Súdánu. 
Kvalita ****+ délka 29m, šířka 7,5m, 2x 450HP, 2x zodiak, 2xkompresor, 
2xgenerátor 
8 kajut pro klienty s vlastním WC, sprchou a klimatizací 
klimatizace – podpalubí, jídelna, saloon a kajuty na dolní i střední palubě 
TV, DVD, HiFi, GPS, VHF,Radar, kyslík a lékarnička na první pomoc 
 
 


