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podróże

Tekst anna sołoducha

Nowy sposób 
na Egipt
Niezależnie od pory dnia, podczas której ujrzysz którąkolwiek 

z wiosek nurkowych w Egipcie, z pewnością na chwilę 

wstrzymasz oddech. Kawałki białego płótna wyłaniające się 

zza gór, usytuowane nad brzegiem lazurowej wody, migoczące 

ścieżki oświetlone tysiącami lampionów czy ogromne połacie 

zieleni lasu namorzynowego w sąsiedztwie terenów pustynnych. 

Nurkowe ecocampy to coś unikatowego, niepowta-
rzalnego i zaskakującego... Co więcej, cała idea tych 

miejsc, oparta jest o zrównoważony rozwój środowiska 
i dbałość o jego naturalne zasoby.

Wioski powstały w 1990 r. i do dzisiaj wiodą prym 
z zakresu profesjonalnej obsługi, standardu i miejsc do 
nurkowania w południowej części Morza Czerwonego, 
oblewającego wybrzeże Egiptu. Marsa Shagra, Marsa 
Nakari oraz Wadi Lahami znajdują się w rejonie Marsa 
Alam oraz Hamaty. Każdy z ecocampów, jest certyfiko-
wanym ośrodkiem PADI, w którym stosuje się innowacyj-
ne techniki zarządzania i rozwoju biznesu, zatrudniające 
ponad 350 pracowników. Miejsca te tworzą doświadcze-
ni instruktorzy i przewodnicy PADI z rozległymi umiejęt-
nościami językowymi, posługując się językiem arabskim, 
angielskim, francuskim, włoskim i niemieckim. Każdy 
z ecocampów to wspaniała okazja pobytu na łonie na-
tury w bliskim kontakcie z unikalnym otoczeniem Morza 
Czerwonego oraz pustyni. Jest to miejsce stricte z klima-
tem nurkowym. Zamiast 300 pokoi, aquaparku, siłowni 
i czterech restauracji, zobaczymy tu namioty standardo-
we, zbudowane z płótna żaglowego, z dwoma szalenie 
wygodnymi łóżkami, ręcznie robionymi meblami i pełną 
elektrycznością. Większe od nich – Namioty Królewskie 
– mające prawie 30 m², osobiście wybieram najczęściej 
i tym samym – polecam Klientom. Można poczuć się jak 
w Baśni z 1001 nocy… Wyposażone są w jedno ogromne 
łóżko lub dwa pojedyncze, wiatrak, lodóweczkę, meble, 
pufy, stoliki... Wille to natomiast duże, wygodne muro-
wane domki, z własną łazienką, klimatyzacją, toaletką. 
Jest to najbardziej „luksusowa” opcja, ale ja jednak ko-
cham szum morza, powiew wiatru i zapach pustyni śpiąc 
w namiocie... 

Ecocamp Marsa Shagra oddalony jest o 250 km na 
południe od Hurghady i 40 km na południe od lotniska 
w  Marsa Alam. Do centrum Marsa Alam jest 18  km. 
W  okolicy znajduje się także kilka sklepików, komora 
dekompresyjna, kafejki i apteka. Jest to swego rodzaju 
wioska turystyczna (największy z ecocampów), w której 
można zakwaterować do 240 osób. Wioska polecana 
jest także osobom nienurkującym z uwagi na doskonale 
rozwiniętą infrastrukturę oraz bogatą ofertę atrakcji na 
lądzie – w tym plac zabaw dla dzieci czy boisko do siat-
kówki plażowej. Nad brzegiem morza skorzystać można 
ze stanowiska do masażu, a także baru tlenowego. To co 
wyróżnia Shagrę, to wspaniała rafa domowa – zamiesz-
kują ją setki gatunków zwierząt morskich oraz piękne 
odmiany miękkich i twardych koralowców. Shagra po-
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łożona jest w płytkiej, naturalnej zatoce z piaszczystym 
dnem, z rafami wychodzącymi w kierunku północnym 
oraz południowym. Wewnątrz zatoki osiągniemy głębo-
kość od 2 do 10 m, przy czym wraz z oddalaniem się od 
brzegu napotkamy uskok schodzący na około 40–50 m 
– zewnętrzny stok rafy. Częstymi gośćmi są tutaj delfiny, 
biało i czarnopłetwe rekiny rafowe, napoleony, wielkie 
żółwie zielone, krowy morskie, manty, a w okresie od 
kwietnia do czerwca… rekiny wielorybie! Program nurko-
wy w bazie dobrany został tak, by sprostać oczekiwaniom 
osób na różnych poziomach zaawansowania. Zawiera 
60 miejsc nurkowych położonych na odcinku 300 km 
najcudowniejszych raf Morza Czerwonego. Przygoto-
wane programy nurkowe dają możliwość nielimitowa-
nego nurkowania na rafach domowych, całodziennych 
wypraw łodziami na najbardziej odległe rafy, nurkowań 
z zodiaków, nurkowań nocnych oraz nurkowań technicz-
nych. W bazach Marsa Shagra i Marsa Nakari oferowane 
są pakiety umożliwiające nielimitowane nurkowania „od 
świtu do zmierzchu”, na wspaniałych rafach domowych 
oraz wycieczki z przewodnikiem na rafach położonych 
w zasięgu ok. 60 km od campów. W ciągu 5-dniowego 
pakietu nurkowego, mamy możliwość nielimitowanych 
nurkowań na rafie domowej (z  brzegu i  z  zodiaków) 
w pakiecie podstawowym, lub w pakiecie rozszerzonym 

mamy dodatkowo 8 nurkowań z przewodnikiem w stre-
fach nurkowych dalekiego zasięgu – zgodnie z systemem 
tzw. kredytów. Na nurkowanie można chodzić o dowol-
nej porze dnia – w centrum nurkowym znajduje się ekran 
dotykowy, na którym osoby nurkujące w bazie zapisują 
się na nurkowania – dopisują do grup lub tworzą nowe, 
na konkretny dzień i godzinę  Warto zawsze pytać prze-
wodnika nurkowego, kiedy organizowane są wyjazdy na 
Elphinstone, Dolphin House czy na wrak Abu Ghusun.

Ecocamp Marsa Nakari zlokalizowany jest w cichej 
i spokojnej okolicy, nad niewielką i piaszczystą zatoką 
osłoniętą pustynnymi pagórkami. Miejsce to w czasach 
rzymskich pełniło funkcje portu – pozostałością są ruiny 
zabudowań na wzgórzu przy zatoce. Camp oddalony jest 
o 290 km na południe od Hurghady i 80 km na południe 
od lotniska w Marsa Alam. Do centrum miasteczka Marsa 
Alam jest 40 km. Camp stanowi połączenie opisywanej 
już wcześniej Marsa Shagry, oraz najbardziej wysunięte-
go na południe – Wadi Lahami. Nakari jest mniejsza niż 
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Shagra, ale zdecydowanie bardziej kameralna i spokojna. 
To z pewnością idealna propozycja dla osób ceniących 
sobie ciszę oraz preferujących wypoczynek z dala od du-
żych i zatłoczonych kurortów. Program nurkowy funk-
cjonuje dokładnie w taki sam sposób jak w poprzednim 
campie – każdy kto tu przyjedzie może wchodzić do wody 
4–5 razy dziennie, o każdej porze dnia, zarówno z brzegu 
jak i korzystając z zodiaków. Z tego campu mamy naj-
szybszy dostęp do słynącej z występowania delfinów rafy 
Samadai, wraku Abu Ghusun oraz dziewiczego systemu 
raf na terenie Parku Morskiego Wadi el Gimal. Znajdują 
się tu wszystkie możliwe typy zakwaterowania – począw-
szy od namiotów zwykłych, przez namioty królewskie, 
bungalowy oraz wille deluxe.

Na końcu drogi prowadzącej na południe, w stronę 
Sudanu, znajduje się miejsce szczególne... Ecocamp 
Wadi Lahami, który powstał z myślą o osobach napraw-
dę kochających nurkowanie. Jest to najbardziej dziewi-
czy z ecocampów, znajdujący się na „dalekim południu 
Egiptu”, położony ok 120 km od granicy z  Sudanem, 
180 km od Marsa Alam, ok. 10 km na południe od Ha-
maty. Usytuowany jest wśród mangrowców, na obszarze 
rezerwatu przyrody. Jest najmniejszy i najspokojniejszy 
– w porównaniu do siostrzanych Marsa Shagra i Marsa 
Nakari. Wadi Lahami to bardzo kameralne i bezpieczne 

miejsce, w które dotarło naprawdę niewielu turystów. 
Wioska może zakwaterować 94 osoby, a nurkowanie to 
praktycznie jedyna „rozrywka” w tym miejscu  Tutaj 
nie spotkamy żadnych przypadkowych turystów, nie zo-
baczymy hoteli, nie usłyszymy hałasu charakterystycz-
nego dla egipskich miasteczek. Tutaj jest… po prostu 
inaczej. Otoczy Was pustynia, góry, rezerwat mangrow-
ców, turkusowe morze i… tysiące gwiazd rozsianych na 
przepięknym, nocnym niebie. Pakiet nurkowy w Wadi 
Lahami zdecydowanie różni się od innych ecocampów. 
Baza Wadi Lahami oferuje dwa poranne nurkowania  
z RIB-a na słynnym systemie raf Fury Shoals w ciągu 
dnia, popołudniowe nurkowanie na jednej z bliższych 
raf bez przewodnika oraz nocne nurkowanie na rafie 
domowej. Podczas tygodniowego pobytu wykonacie po-
równywalną ilość nurkowań do safari nurkowego! Sys-
tem raf Fury Shoal jest jednym z najlepiej zachowanych 
systemów rafowych w Egipcie. Abu Galawa Kebir/Soraya, 
Claudia, Bloomen, Lahami South, Stairway to Heaven, 
Malahi, Angel… to tylko kilka znakomitych miejsc nurko-
wych znajdujących się w okolicach Wadi Lahami. Niesa-
mowite ogrody koralowe, systemy jaskiń i grot, kolorowe 
pinakle czy dziewicze miejsca ze stadem ponad 60 sztuk 
delfinów przyciągają coraz więcej, rządnych pięknych 
nurkowań płetwonurków. To właśnie w  tym miejscu, 
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można zobaczyć, jak wyglądały ponad 20   lat temu, 
egipskie rafy. To także ostoja ptactwa oraz fenomenalne 
miejsce dla miłośników kitesurfingu! Na terenie wioski 
działa baza, z której można korzystać przez cały pobyt 
w campie lub w połączeniu z pakietem nurkowym. Wadi 
Lahami to moje ukochane miejsce w Egipcie…

Twórcy koncepcji nurkowych ecocampów współpra-
cują z szeregiem uniwersytetów, naukowców oraz orga-
nizacji, które wspierają rozwój wiedzy i naukę o ochronie 
Morza Czerwonego. Cyklicznie organizowane są projekty 

sprzątania i opieki nad światem morskim. Nierzadkim 
bywalcem są również przedstawiciele National Geo-
graphic… W campach organizowane są także warsztaty 
fotografii i filmowania, jogi, możliwe są przejażdżki kon-
ne, na wielbłądach, quadach czy astro wycieczki.

Dziewicze, pro-ekologiczne wioski nurkowe dostępne 
są cały rok. Zawsze z perfekcyjną organizacją, doskonały-
mi nurkowaniami i niezapomnianymi wrażeniami służą 
od lat naszym Klientom. Idea ecocampów skierowana 
jest do osób, które szukają alternatywy dla standardo-

wych wyjazdów do Kraju Faraonów, bo przecież nie zawsze chodzi o hote-
lowy komfort, marmurowe posadzki i drinki pod palmami… Wśród nas jest 
wielu, dla których najważniejsze są: poczucie bliskości z naturą i lokalnym 
otoczeniem, chęć przeżycia niecodziennej przygody, spokój, możliwość ode-
tchnięcia od cywilizacji oraz samo nurkowanie, po które wybieramy się tak 
często do Egiptu.

Jest to idealna propozycja dla osób rozpoczynających nurkową przygodę, 
gdzie podczas nielimitowanych nurkowań na rafach campu Marsa Shagra 
i Marsa Nakari, zdobędą niemałe doświadczenie. Wytrawni nurkowie nato-
miast, którzy cały swój pobyt w Egipcie chcą poświęcić na pobyt pod wodą 
oraz odpocząć od zatłoczonych kurortów – najlepszym rozwiązaniem będzie 
dziewicze – Wadi Lahami.

Ecocampy to miejsca, które pozwalają, aby na chwilę „zwolnić tempo” i po-
czuć prawdziwy, nurkowy klimat… tak bardzo w dzisiejszych czasach przez 
nas wszystkich – nurków – poszukiwany i ten, za którym bardzo tęsknimy. 

Zdjęcia użyte za zgodą Red Sea diving SafaRi

http://www.activetour.pl

