Potápěčské safari v Egyptě v Rudém moři
JIŽNÍ CESTA - HLUBOKÝ JIH
Brothers Islands, Daedalus, Elphistone
Termín: 14. – 21. května 2022
Cena: 33 500,-Kč
Rádi bychom Vás pozvali na týdenní plavbu Egypt – jižní cesta –
hluboký jih.
Jedná se trasu, během které se budeme potápět v nejjižnějších
egyptských vodách, které poskytují jedno z nejlepších potápění
v Rudém moři. Nabízejí jedinečné lokality pro milovníky žraloků,
mant a dalších velkých pelagických ryb, nezůstanou nic dlužné ani
příznivcům vrakového potápění a třešničkou na dortu jsou jejich
překrásné korálové zahrady.
Oblast mořského parku Deadalus je v současné době pravděpodobně
nejlepší egyptskou lokalitou na pozorování kladivounů, ale i šedých,
útesových a dlouhoploutvých žraloků.
Elphistone je známý svými nádhernými driftovými ponory podél
hlubokých strmých stěn s nádhernými korály, v čase konání safari je
velká pravděpodobnost setkání s bělocípým oceánským žralokem,
delfíny nebo dokonce s mantami.
Ostrůvky Big a Small Brother 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. Jsou
považovány za nejlepší egyptskou potápěčskou lokalitu.

V ceně safari je zahrnuto:
• Zpáteční letenka PRAHA – Marsa Alam včetně letištních poplatků
(předpokládaná povolená váha hl. zavazadla 23 kg)
• Letištní transfery v Egyptě
• Týdenní pobyt na lodi, zapůjčení 12l potápěčských lahví a olov
• 6 dní potápění 3. - 4. ponory denně včetně nočních ponorů (12l lahve + zátěž)
• Plná penze včetně nealkoholických nápojů (voda, Cola, káva, čaj)

• Poplatky za rezervace a národní parky 80,- Eur/os.
•
•

Bezpečná a kvalitní organizace potápění včetně provedení pod vodou
Vybavení pro první pomoc (kyslíkové záchranné přístroje včetně velké zásoby
O2) v případě nouze

V ceně není zahrnuto:
• POJIŠTĚNÍ Doporučujeme DAN (pojištění bude nutno předložit před
vyplutím). Info k pojištění pro potápěče DAN naleznete na www.raydiving.com
(ve spodní části úvodní stránky) rádi ho pro vás zařídíme. POVINNÉ!!!

•
•
•
•
•
•
•
•

Povinné egyptské vízum 25,- USD (kupuje se na letišti v Hurgádě)
Zapůjčení potápěčské výstroje – je nutno si předem rezervovat, nejlépe při
zaslání potvrzené přihlášky
Bakšišné min. 50,- Eur (nutné mít s sebou bude se vybírat na lodi)
Poplatek za nutné testování na Covid 19 cca 30 USD
Nitrox 5,- Eur/lahev - 80,- Eur/týden (budete-li požadovat)
V případě potřeby 15l lahve 60,- Eur/týden (budete-li požadovat)
případná poslední či první noc v hotelu (před – po safari)
případný palivový příplatek + další nepředvídatelné poplatky

Z jaké lodi se budeme potápět:
Heaven Rubin
Jedná se o ocelovou (to znamená velice stabilní) loď ****,
KTERÁ BYLA PO ÚPLNÉ REKONSTRUKCI SPUŠTĚNA NA VODU 7/2016
Loď je vybavena 12 dvoulůžkovými kajutami (3x společné lůžko 9x oddělené lůžko) s
klimatizací, salonem na 2. palubě a jídelnou na 1. palubě.
Délka 32 m
Šířka 8 m
Motory 2x 1 150 Hp, 2x kompresor, 2x generátor a odsolovací zařízení.

Salon

Horní paluba

Jídelna

Sluneční paluba

Kajuty

Přesný čas odletu z pražské Ruzyně Vám bude sdělen hned, jakmile dostaneme tuto
informaci od letecké společnosti. Termín odletu však může být pozměněn cca
o 1 den.
Nezapomeňte si s sebou vzít logbook, potápěčskou licenci a vlastní zátěžový opasek
(olova a lahve jsou během potápění k dispozici). Aktuální teplota vzduchu 25–30 °C,
teplota moře 24–25°C. může být větrno.
V době organizace safari jsou plánované potápěčské lokality plně přístupné.
Upozorňujeme však, že může dojít neočekávaným legislativním změnám ze strany
místních úřadů pro působení safari lodí v těchto oblastech a potápění na některých
lokalitách může být na přechodnou dobu zakázáno. V případě, že kvůli tomu dojde ke
změně trasy, poplatek za potápění v zakázané oblasti bude účastníkům akce vrácen.

Pozor důležité!!!
Z důvodu snadného a rychlého zajištění povolení pro naši plavbu pošlete současně
s přihláškou kopii Vašeho cestovního pasu (jedná se o poslední stránku s fotografií).
Platnost Vašeho cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu do ČR!
Cena pobytu se může změnit v závislosti na pohyb kurzu Eur/Kč!!! Minimální počet
účastníků 20 maximální 24.

V případě Vašeho zájmu o účast na této plavbě je nutné
• zaslat vyplněnou a podepsanou přihlášku s kopií Vašeho cestovního pasu
(stránka s fotografií) na níže uvedenou mailovou adresu.
• Spolu s přihláškou je nutné uhradit zálohu 15 000,- Kč
• Doplatek safari 18 500,- Kč uhraďte, prosíme do 15. 3. 2022
• Máte-li zájem o zprostředkování cestovního pojištění Uniqa vč. připojištění na
Covid19 (680,- / os.), sdělte a uhraďte nám nejpozději s doplatkem safari,
tedy do 15. 3. 2022

Při platbě bankovním převodem použijte č. účtu:

Číslo účtu: 2500427384
Kód banky: 2010
V.S.: Vaše datum narození
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