RAY DIVING POŘÁDÁ POTÁPĚČSKÉ SAFARI
DO NEJKRÁSNĚJŠÍCH OBLASTÍ RUDÉHO
MOŘE

„SÚDÁN – 2014“
Trasa plavby – hluboký jih
Na luxusní jachtě „ANDROMEDA *****+“

Termín: 20. – 29. dubna 2014
Cena:
63 900,- Kč
RAY DIVING s.r.o.

Karel Zámečník

mobil: 603 523 533

http://www.raydiving.com

e-mail: info@raydiving.com

Toto potápěčské safari je především zaměřené
na poznávání korálového Rudého moře
v Súdánu. Mnoho let omezeného přístupu turistů
a nemožnosti rybaření v této oblasti má za
následek, že během potápění v Súdánských
vodách spatříte opravdu neponičenou přírodu za
doprovodu veliké hojnosti malých, ale především
velkých ryb a živočichů…
V roce 2011 jsme tuto potápěčskou lokalitu
navštívili poprvé a názor většiny z nás je že patří
k nejhezčím lokalitám světa!!!
V současnosti operuje v těchto vodách pouze
několik lodí, které nám umožní, nahlédnout pod
vodní hladinu této nádherné potápěčské
lokality!!!
Tato luxusní safari loď splňuje kvalitu ***** + a patří v současnosti
k nejkvalitnějším lodím operující v oblasti Súdánu…
délka 38m, šířka 7,5 m, 2x 450HP, 2x zodiak, 2x kompresor, 2x
generátor,
12 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 vše k první pomoci.
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Plán cesty pro tuto plavbu:
Plán plavby může být pozměněn dle povětrnostních podmínek nebo dle
mimořádných podmínek kapitána lodě z důvodu naší bezpečnosti!
Odlet:
1.den, předpokládaný odlet z Pražské Ruzyně 20.4. v odpoledních hodinách
v 15,45 do Dubaje
2.den, přílet do Port Súdánu v 15,20 hod. a přesun na loď. vyřízení všech
potřebných dokumentů k vyplutí.
3.-8.den, potápění v Súdánských vodách 3. – 4. ponory denně.
9.den, dopoledních hodinách dva ponory a přesun do přístavu dále přelet do
Dubaje
10.den, let do ČR. Předpokládaný čas přistání v Pražské Ruzyni 29.4. 2014 v
13,25 hod.
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Jaké je potápění v Súdánu ve skutečnosti? Jak veliký může být,
Váš potápěčský zážitek na zmiňovaném safari?
To vám napoví film z roku 2011, který je ke shlédnutí na:
http://www.raydiving.com/sudan/sudan2011_video.html
Cena safari obsahuje:
 Letenky Praha – Dubai - Súdán a zpět včetně všech poplatků
 Povinné Súdánské vízum
 Poplatky v Súdánu (taxy na letišti, vízum, turistické taxy,
transfer)
 Pobyt na lodi v dvoulůžkových kajutách s potápěním cca 19
ponorů
 Plnou penzi včetně nealkoholických nápojů
 Dva potápěčské průvodce
 Zátěž a 12l lahve (s sebou vlastní opasek)
 Povolení k plavbě
 Vodní dýmku… 
 Na památku z této plavby video!!!
Cena nezahrnuje:
 Alkoholické nápoje (nutné objednat předem!)
 Cestovní pojištění - POVINNÉ!!!
 Potápěčské pojištění doporučujeme DAN (rádi pro vás
zajistíme) POVINNÉ!!!
 Bakšišné (dobrovolné) cca 30,- Eur
 Nitrox (5,- Eur/láhev – 80,- Eur/všechny ponory) nahlásit
nitrox předem
 Láhve 15l 5,- Eur/den nahlásit předem
 Zapůjčení potápěčské výstroje nahlásit předem
 Příplatek za samostatnou kajutu + 30% ceny lodě
DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!!!:
 víza necháme připravit v Port Súdánu - potřebujeme
fotokopii vašeho pasu
 kopie víza pak bude zaslána na váš email a originál bude
předán.
 ve Vašem pasu nesmí být razítko Izraele!!!
 váš pas musí mít platnost ještě 6 měsíců po příletu zpět do
ČR !!!
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 ve Vašem pase musí být volná dvojstránka na povinné
Súdánské vízum
 jakýkoliv alkohol a pornografické obrázky (včetně "pouze"
nahých žen) je striktně zakázáno a každý bude odpovídat za
sebe v případě dostižení
 každý bere na vědomí, že 30 dní před odletem v případě
storna mu nebude vyplacena žádná náhrada - storno je
100%-ní

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 28°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 kopii 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!!!
Co udělat pro Vaší účast:
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 30 000,- Kč nejpozději do 10.
ledna 2014!!! Doplatek 33 900,-Kč je splatný do 28. 2. 2014.
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Při placení převodem číslo účtu:
Kód banky: 3030
S.S.:
004
V.S.:
Vaše rodné číslo

1107076018

RAY DIVING VÁM PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ
NEZAPOMENUTELNÉHO ZÁŽITKU!
TEŠÍM SE NA VIDĚNOU V SÚDÁNU!
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