
SAFARI ST. JOHN’S  

DALEKIE POŁUDNIE 

Termin: 30 X – 6 XI 2015 

 
Punktem startu safari jest przystań - Marsa Alam. Po wykonaniu dwóch 

nurkowań niedaleko brzegu, wyruszamy w nocny rejs, podczas którego 
przekraczamy Zwrotnik Raka i docieramy do raf położonych w pobliżu 

granicy egipsko-sudańskiej. Rafy Świętego Jana obejmują formy 
niespotykane w centralnej i północnej części Morza Czerwonego 

przyjmujące postać cokołów, wznoszących się do powierzchni z głębokości 
20-25 metrów, poprzecinanych korytarzami i tunelami otwierającymi się w 

laguny i koralowe ogrody. Jedną z takich raf jest przepiękna Um el 

Khararim (Matka Dziur). Na innych miejscach nurkowych, takich jak Gotta 
Kibir, Habili Ali czy Small Habili będziemy nurkowali nie osiągając głęboko 

położonego dna. Popłyniemy w toni, pchani łagodnym prądem, wzdłuż 
wspaniałych, bogato porośniętych ścian. To właśnie tutaj najczęściej 

spotyka się rekiny białopłetwe i szare rekiny rafowe. Wszystkie miejsca 
nurkowe cechuje bogactwo życia i doskonały stan rafy, związany z 

niewielkim obciążeniem turystycznym tego rejonu. Nie rozczarują nas też 
nurkowania nocne, podczas których spotyka się hiszpańskie tancerki, 

najeżki, płaszczki i mureny. Przedostatni dzień safari spędzamy, przy 
Foury Shoal. Zanurkujemy w prześwietlonych promieniami słońca grotach 

Claudia Reef oraz zapuścimy się w labirynty Malahi. Ostatni dzień safari 
spędzimy na słynnej rafie Elphinston w okolicach Marsa Alam. 

 
 

Wymagania: stopień OWD/P1 lub wyższy, staż 10 nurkowań. 

 
 

 
 

 



Ramowy plan safari: 
 

Dzień 1- Przylot z Polski. Transfer na łódź. 
Dzień 2 - wypłynięcie z portu, check dive Shab Marsa Alam, Abu Galawa, 

rejs na St. Johns- 2 nurkowania 
Dzień 3 - Habili Ali, Um el Eroug, Dangeraous reef - 3/4 nurkowań 

Dzień 4 - Habiley Ali, Big Gotta, Erg Abu Baslla, - 3/4 nurkowania 
Dzień 5 - Small Gotta, Um el Khararim, Sernaka island - 3/4 nurkowania 

Dzień 6 - Foury Shoal - Claudia, Malahai, Shaab Sharm - 3/4 nurkowania 
Dzień 7 - Elphinstone Reef - 2 nurkowania 

Dzień 8 - transfer na lotnisko, wylot do Polski 
 

Powyższy plan ma charakter orientacyjny. Realna trasa safari jest zawsze 
uzależniona od warunków pogodowych i kwalifikacji uczestników. 

 

 
 

Cena safari: 780 EUR + 1550 PLN 
 

Cena safari obejmuje: 
 

 transfer na trasie: lotnisko - łódź - lotnisko, 

 7 noclegów, z czego pierwszy lub ostatni może mieć miejsce  
w hotelu,  

 trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski (w pierwszym dniu 
posiłki zaczynają się kolacją, a w ostatnim dniu kończą się 

śniadaniem), 
 polski przewodnik nurkowy, 

 butle 11l (oraz ich napełnianie), 
 balast (bez taśm lub kieszeni balastowych), 

 napoje: kawa, herbata, napoje gazowane, 
 2-3 nurkowania pierwszego dnia,3-4 nurkowania w dniach 2-5, 2 

nurkowania ostatniego dnia, 
 ubezpieczenie KL, NW  uwzględniające wypadki nurkowe, 

 przelot Polska-HRG/RMF – Polska 
 



JACHT MOTOROWY "Star Jet" 

 

Opis łodzi 

• standard 5 * 

• przestronny 
• stalowy 

• dla 26 nurków 
• 2-osobowe kajuty z AC 

• długość 35 m 
• 4 pokłady 

 
Mocna, metalowa konstrukcja i wysoka dzielność morska gwarantują 

bezpieczeństwo rejsu z dala od brzegu. Estetyczne wykończenie wnętrz, 
przestronne kajuty, tekowy pokład i ergonomiczne rozplanowanie pokładu 

nurkowego zapewniają komfortowy pobyt oraz dużą swobodę  

w przygotowaniu do nurkowania na safari. Łódź posiada licencję na 
wszystkie trasy safari realizowane w Egipskiej części Morza Czerwonego. 

 

 
 
 



 
Infrastruktura socjalna 

 
Łódź safari ”Star Jet” oferuje 13 klimatyzowanych, dwuosobowych kabin, 

każda z własną łazienką oraz dwoma rozdzielonymi łóżkami. Do dyspozycji 
gości są  pokład słoneczny, jadalnia, klimatyzowany salon wyposażony  

w sprzęt audio i DVD. Pościel i ręczniki w cenie. 
 
 

 
 

 

Załoga 
 

Załoga „Star Jet” składa się z 10 osób. W jej skład wchodzą: kapitan, 
zastępca, kucharz, asystent kucharza, steward, mechanik, zastępca 

mechanika, 3 marynarzy. W rejsie safari zawsze bierze udział polski 
instruktor nurkowania oraz egipski przewodnik z wieloletnim 

doświadczeniem, do którego mamy pełne zaufanie! 
 

 

Specyfikacja techniczna łodzi 
 

 Klasyfikacja łodzi: 5* 
 Ilość osób: 26 + 2 przewodników 

 Długość: 35 m, Szerokość 8,5 m 
 Silniki: 2x 1025 HP Catepillar 

 Generatory: 2 x 60kW 
 Nawigacja: GPS, radar, echosonda, kompas 

 Komunikacja: Marine VHF,  tel. satelitarny 

 Woda: zbiornik 25 ton + odsalarka 
 Tlen: 2 x butla 40l. 

 

Wyposażenie ratunkowe 
 

 kamizelki 

 tratwy ratunkowe Ponton: 2x 25 HP Yamaha 
 

 
 



 
Wyposażenie nurkowe 

 
 kompresor: 2 x Coltrisub 190l/min 

 butle: aluminiowe 12 l z zaworami DIN 
 twinsety na zamówienie 

 system mieszania NITROKSU 
 sprzęt nurkowy na zamówienie 

 

 

Cena safari nie obejmuje: 
 

 wizy egipskiej - 25 USD, 
 napiwku dla załogi - 30 EUR, 

 dodatkowych posiłków poza łodzią, 
 pozostałego sprzętu nurkowego, 

 opłaty Reef Protection Fee - 15 EUR. 
 

 
 
 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Rezerwacja tel. 691-43-77-66 


