Váš potápěčský klub RAY DIVING připravuje

Potápění v EGYPTĚ týdenní safari
Nové vraky lodí v Suezu
na luxusní lodi „MARTINA I“ 5*****

Termín: 1. – 8. září 2013
Cena : 26.900,-Kč

Rádi bychom Vás pozvali na týdenní plavbu na luxusní lodi
„MARTINA I“
spojenou s potápěním na nových vrakových potápěčských
lokalitách!!!

Plán další plavby na lodi MARTINA I je oblíbená severní trasa.
Po přistání do Egyptské Hurghády se přemístíme do přístavu v Hurgádě, kde se
nalodíme. Během naší plavby se budete potápět na nejznámějších lokalitách této
trasy včetně národního parku Ras Mohamed a nejznámějšího potopeného vraku
lodě „SS Thistelgorm“. Především tato plavba bude výjimečná tím, že navštívíme
část Rudého moře, kde jsme se ještě nepotápěli. Jedná se potápění na vracích
lodí v Suezském průplavu (níže popis nových vraků). Také vás nemine korálový
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útes Abu Nuhas, který je známý tím, že v jeho útrobách skončily 4 vraky
nákladních lodí. Ovšem i milovníci korálového potápění si přijdou na své obzvláště
v N.P. Ras Mohamed, který se považuje za nejpestřejší korálovou lokalitu
v severní části Rudého moře…
Tato trasa vzhledem jednoduchým potápěčským lokalitám je vhodná pro
začátečníky potápěče a dokončení kurzu OWD a jako stvořená pro kurz AOWD a
NITROX…
Na stránce:
http://www.raydiving.com/egypt_severni_safari_kveten2011_video.html
Je ke shlédnutí krátké video z plavby na této vrakové cestě z května 2011.

V ceně je zahrnuto:
 Zpáteční letenka PRAHA – Hurgada včetně letištních poplatků
 Transfery: letiště – přístav lodi – letiště v Hurgadě
 Týdenní pobyt na lodi s neomezeným potápěním včetně nočních ponorů
 Pro nitroxové potápěče nitrox zdarma do 32%
 Veškeré povinné poplatky do národních parků
 Plná penze včetně nealkoholických nápojů (voda, cola, káva, čaj)
 Bezpečná a kvalitní organizace potápění včetně provedení pod vodou
 Vybavení pro první pomoc (kyslíkové záchranné přístroje včetně velké
zásoby O2) v případě nouze
 Palivový lodní příplatek
 Případné ubytování poslední noci v hotelu

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 Egyptské vízum 15,- USD (je třeba mít přesně) nebo 12,- EUR
(pouze bankovky)
 Zapůjčení potápěčské výstroje – je nutno si předem rezervovat, nejlépe
při zaslání potvrzené přihlášky
 bakšišné min. 30,- EUR povinné
 Pojištění proti stornu plavby
 Příplatek za případnou nadváhu zavazadla do letedla
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NOVÉ VRAKY:

SS Turkia – nádherně zarybněný vrak s vojenským materiálem, dosud nerozkraden!!!! V
květnu 1941 plula Turkia s nákladem vojenského materiálu (výbušniny, malé letecké pumy,
pneumatiky, svitky drátů, ingoty, vozidla se střelnými zbraněmi) z USA do Řecka.
Protože vjezd do Středozemního moře bylo odsazeno německou armádou, plula okolo
Afriky a směřovala do Suezu a pak dále do Řecka, do přístavu v Pireu. Nedaleko
Zafarany vypukl požár ve 3 nákladovém prostoru, posádka opustila loď, od požáru
vybuchl po 10 minutách náklad munice. Loď byla poškozena a potopila se. Krásně
zachovalý vrak leží na písčitém dně, na kýlu, v hloubce 24 m.

MV Bakr – Sovětská výzkumná ropná loď. Byla potopena během Izraelsko-Egyptské
války. Při náletu na egyptskou vojenskou radarovou stanici na Ras Gharib ji zasáhla
raketami izraelská letadla. Vrak byl objeven v březnu 2006. Leží vzpřímeně na kýlu, na
písčitém dně, v hloubce 12 m. Strojovna je to nejlepší na vraku. Diesel motory, agregáty,
rozvodnice, bojlery, akumulátory a různé potrubí včetně měřících přístrojů. Vše zatím v
původním stavu, jelikož byla objevena teprve v roce 2006.

SS Scalaria – cargo tanker, 125 m dlouhá byla postavena pro britskou ropnou společnost
Anglo-Saxon Petroleum z Newcastlu. Ve II světové válce byla zařazena do stavu
válečného námořnictva. Vezla náklad 7.000 tun ropy a byla zakotvena na moři u Ras
Gharib. Večer 19.10.1942 ve 23 hod zaútočil na loď německý letoun Heinken 111. Kroužil
okolo lodi, pak klesl a spustil jedno torpédo, které zasáhlo pravobok na zádi. Hloubka 10
metrů.
Dále navštívíme ještě dva nové vraky: SARA a NEZNÁMÝ VRAK LODI u tohoto
neznámého vraku se nepodařil zjistit jeho původ ani důvod potopení lodě …
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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) DEKOMPRESNÍ BOJKU!
Aktuální teplota vzduchu 30°C, teplota moře krásných 27 - 29°C.

Pozor důležité!!!
Z důvodu snadného a rychlého zajištění povolení pro naši plavbu zašlete současně
s přihláškou kopii Vašeho cestovního pasu (jedná se o poslední stránku
s fotografií) a kopi Vaší potápěčské licence.
Platnost Vašeho cestovního pasu musí být minimálně 6 měsíců po návratu do ČR!
Cena této plavby se může měnit v závislosti na vývoji kurzu Eura!!!

V případě Vašeho zájmu o účast na této plavbě je nutné zaslat vyplněnou
přihlášku s kopií Vašeho cestovního pasu (stránka s fotografií) a kopií potápěčské
licence poštou na níže uvedenou adresu a uhradit nevratnou zálohu 15 000,- Kč.
Doplatek 11 900,-Kč je splatný do 30. 7. 2013.

Při platbě bankovním převodem použijte č. účtu: 1107076018/3030
VS – rodné číslo

Těšíme se na viděnou za tým RAY DIVING Karel …
Kontakt:

Karel Zámečník
RAY DIVING
Andrštova 6,180 00 Praha 8, Libeň tel: 603 523 533
e-mail: info@raydiving.com
web: www.raydiving.com,
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