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 RAY DIVING  
 

Potápění v EGYPTĚ týdenní safari  
Severní vraková cesta 

Tiranská úžina, Dahab (blueHole - Canyon), 

RasMohamed  a vrak lodi Thistelgorm  
 

 

 

 

 
 

Termín: 21 – 28. září 2019 

Cena : 30 900,-Kč  

 

Rádi bychom Vás pozvali na týdenní plavbu na luxusní lodi 
spojenou s potápěním na oblíbených vrakových potápěčských 

lokalitách včetně vraku lodi Thistelgormu. Plavba bude 

prodloužena až do Dahabu, kde navštívíme světoznámou lokalitu 

BlueHole a Canyon se zastávkou na Tiranské úžině. 
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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“. Také vás nemine korálový 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, na Tiranské 

úžině a v Dahabu, tyto korálové útesy patří k nejpestřejší v severní části Rudého 

moře… 

Trasa vzhledem jednoduchým potápěčským lokalitám je vhodná pro začátečníky 

potápěče a dokončení kurzu OWD a jako stvořená pro kurz AOWD a NITROX…   

 

 

Z jaké lodi se budeme potápět: 

Jedná se o ocelovou (to znamená velice stabilní) loď ****,  

KTERÁ BYLA PO ÚPLNÉ REKONSTRUKCI  SPUŠTĚNA NA VODU 7/2016  

Loď je vybavena 12ti dvou lůžkovými kajutami (3x společné lůžko 9x oddělené 

lůžko) s klimatizací, salonem na 2. palubě, jídelna na 1. palubě.     

Délka 33m  

Šířka 8m 

Motory 2x 1 150 Hp, 2x kompresor, 2x generátor a odsolovací zařízení. 

 

 

Salon 

   

                   
 

Jídelna 
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Kajuty 

   
 

V ceně  je zahrnuto: 

 Zpáteční letenka PRAHA – Hurgada včetně letištních poplatků 

 Letištní transfery v Hurgádě 

 Týdenní pobyt na lodi s neomezeným potápěním 6dní včetně nočních 

ponorů 

 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 

 

 

V ceně není zahrnuto: 

 POJIŠTĚNÍ POVINNÉ 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 25,- USD (je třeba mít přesně) platí se na letišti v 

Hurgádě 

http://www.raydiving.com/
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 Zapůjčení potápěčské výstroje – je nutno si předem rezervovat, nejlépe 

při zaslání potvrzené přihlášky 

 bakšišné min. 40,- Eur   

 Pojištění proti stornu plavby 

 Případná poslední noc v hotelu 31,- - 35,- Eur 

 Vstup do národních parků 15,- Eur 

 

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 emailem a uhradit nevratnou zálohu 15 000,- Kč. Doplatek 15 900,-Kč je 

splatný do 30. 6. 2019.  

 

Při platbě bankovním převodem použijte č. účtu:    2500427384/2010 

 VS – Vaše datum narození 

 

Těším se na viděnou 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,  

Organizuje: Karel Zámečník, Andrštova 6, Praha 8, 180 00, IČ:648 59 185  

Pořadatel: TOP DIVE s.r.o., Palackého 1430, 666 02 Předklášteří, IČ: 28326377 
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