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Safari Egypt: severojižní cesta 
Zveme vás na plavbu po Rudém moři na komfortní safari lodi Martina 1.  

Tento týdenní pobyt s neomezeným počtem ponorů a plnou penzí je ideální pro ty z vás,  

kteří se chtějí opravdu potápět a potápět a potápět. 

V průběhu plavby prozkoumáme mnoho nádherných korálových útesů  

a pro zpestření se zastavíme i na nějaký ten vrak. 

Termín: 01.09.–08.09.2019 

Plánované lokality: 

Útes Abu Ramada – mělká lokalita vhodná na první vyvažovací ponory.  

Tobia Arba – pět věží vypadajících z lodi jako sedm.  

Vrak Salem Expres – vrak s krvavou historií v hloubce 10-31 metrů. V hloubce 8-12 metrů útes. 

Útes Shaab Sher – nejdelší útes v regionu, v hloubce 22 metrů vrak safari lodě. 

Útes Abu Kafan – útes oválného tvaru nabízející náročnější ponory. 

Vrak Poseidonia – trajekt převrácený téměř na vrchní palubě v hloubce 7-18 metrů 

Útes Panorama - legendární útes vystupující z hloubky okolo 340 metrů a skládající se z několika plat. 

Útes Umm Hal Hal Midle Reef – proudový ponor v hloubce 5-10 metrů. 

Vrak Black Line – vrak v hloubce 17-34 metrů, do jehož středu vede bójka se sestupovým lanem. 

Útes a vrak Abu Hashis – několik větších útesů nesoucích název po pašerácích hašiše. 

Vrak Abu Ramada - pozvolné dno padající od stěn ostrova do hloubky až 30 metrů. 

Národní park Giftun – stěna ostrova padající do velké hloubky nabízí náročnější proudové ponory. 

Vrak Mina – nejznámější vrak v Hurgádě, s leteckou bombou ležící asi 15 metrů od lodi. 

* Dle potřeb skupiny a aktuálních povětrnostních podmínek si vyhrazujeme možnost změny. 

O lodi Martina 1:  V roce 2018 prošla důkladnou rekonstrukcí. Délka 31 m, šířka 8 m. 12 prostorných 

dvoulůžkových kajut s vlastním příslušenstvím (sprchy/WC), minibarem, větrákem a prostorem na 

osobní věci. Centrální klimatizace s vývody v každé kajutě. Další sprcha/WC na palubě a venkovní 

sprchy na potápěčském platu. Prostorný salon s klimatizací, automat na horkou a studenou pitnou 

vodu, pressovač, Led Tv, DVD, knihy, filmy, společenské hry... 

Cena:  28 000 Kč  
Cena zahrnuje: letenku z ČR do Egypta, ubytování ve dvojlůžkových kajutách včetně plné penze (káva, 

čaj, nealko nápoje, ovoce), neomezené potápění (4 ponory denně) včetně lahve 12L a zátěže. 
Cena nezahrnuje: egyptské vízum 25 USD, bakšiš posádce (40 €), zapůjčení potápěčské výstroje, plnění 

Nitrox, vstup do rezervace Giftun (5 €). 

 
Akce je organizována ve spolupráci s CK Divetravel.  

Platební údaje si vyžádejte na výše uvedených kontaktech. 
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Safari Egypt: severní vraková cesta 
Zveme vás na plavbu po Rudém moři na komfortní safari lodi Martina 1.  

Tento týdenní pobyt s neomezeným počtem ponorů a plnou penzí je ideální pro ty z vás,  

kteří se chtějí opravdu potápět a potápět a potápět.  

Zvláště pokud jste milovníky vraků, tím spíš je toto ta správná volba pro vás. 

 

Termín: 13.10.–20.10.2019 

Plánované lokality:   

Shaab El Erg – postupná stěna porostlá tvrdými korály, padá do hloubky okolo 12–14 metrů. 

Abu Nuhas – četnost vraků (např. Ghiannis D, Carnatic, Chrisoula K., Kimon M, Dunravenu) v 

přijatelné hloubce pro začátečníky i pokročilé. 

Shark Reef a Jolanda Reef – ponor v rezervaci Ras Mohammed. 

SS Thistelgorm – bezesporu nejkrásnější vrak v Rudém moři potopený v roce 1941 do 33 metrů. 

Rosalie Muller – nabízí ponor pro zkušené potápěče, vrak leží v hloubce asi 34–50 metrů. 

Umm Gamár – ostrov, jehož severozápadní stěna vhodná na hloubkový i mělký ponor. 

Sabina Reef – korálový ráj vhodný i na noční ponor. 

Vrak Salem Expres – vrak s krvavou historií v hloubce 10-31 metrů. 

Abu Ramada – malý vrak mezi korály, pozvolné dno padá od stěn ostrova do hloubky až 30 metrů. 

Minia – nejznámější vrak v Hurgádě, s leteckou bombou ležící asi 15 metrů od lodi. 

Gotta Abu Ramada – malá hloubka a jednoduchý terén nabízí dlouhé ponory. 

* Dle potřeb skupiny a aktuálních povětrnostních podmínek si vyhrazujeme možnost změny. 

O lodi Martina 1:  V roce 2018 prošla důkladnou rekonstrukcí. Délka 31 m, šířka 8 m. 12 prostorných 

dvoulůžkových kajut s vlastním příslušenstvím (sprchy/WC), minibarem, větrákem a prostorem na 

osobní věci. Centrální klimatizace s vývody v každé kajutě. Další sprcha/WC na palubě a venkovní 

sprchy na potápěčském platu. Prostorný salon s klimatizací, automat na horkou a studenou pitnou 

vodu, pressovač, Led Tv, DVD, knihy, filmy, společenské hry... 

Cena: 29 500 Kč  

Cena zahrnuje: letenku z ČR do Egypta, ubytování ve dvojlůžkových kajutách včetně plné penze (káva, 

čaj, nealko nápoje, ovoce), neomezené potápění (4 ponory denně) včetně lahve 12L a zátěže. 
Cena nezahrnuje: egyptské vízum 25 USD, bakšiš posádce (40 €), zapůjčení potápěčské výstroje, plnění 

Nitrox, zapůjčení 15L lahve (za příplatek 30 €/týden), extra stage S80 bez postrojů (za příplatek 20 

€/týden). 

 
Akce je organizována ve spolupráci s CK Divetravel .  

Platební údaje si vyžádejte na výše uvedených kontaktech. 
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