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  Safari Nurkowe M/Y Sea Serpent Excellence 
Trasa Północ & Tiran 

 
Termin wyjazdu 

  
10.03 – 17.03.2022 

 
Cena imprezy 

  
 7.650,00PLN – osoba nurkująca  

   
Główne atrakcje  v 3 - 4 nurkowania dziennie! 

v 5 - gwiazdkowa łódź najnowszej generacji! 
v Najciekawsze wraki Morza Czerwonego! 
v Miejsca nurkowe ze światowej czołówki! 
v Wspaniała nurkowa atmosfera!  

   
  Napoje bezalkoholowe, WI – FI i Nitrox w cenie safari!!! 
   

Opis wyjazdu  Safari nurkowe to alternatywa dla wyjazdu do hotelu z pakietem 2 nurkowań 
dziennie! Będąc 7 dni na łodzi ma się możliwość wejścia pod wodę 3 - 4 razy 
dziennie oraz zanurkowania w najbardziej odległych i najlepszych miejscach 
nurkowych Morza Czerwonego. Luksusowa i przestronna łódź Sea Serpent 
Excellence sprawi, że każdy nurek spędzi na niej udany pobyt!  Spenetruj słynną 
Shaab Abu Nuhas, czyli „blaszaną rafę”, która od otwarcia Kanału Sueskiego  
w 1860 roku, była postrachem wszystkich żeglujących w stronę Morza 
Czerwonego! Podczas safari będziesz mógł zanurkować na wrakach Gianns D, 
Carnatic, Chrisoula K, Barge, Rosalie Moeller, Kinston oraz najbardziej znany – 
SS Thistlegorm!!! 
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Ramowy program imprezy * 
 

10.03 (czwartek)  

  
Zbiórka na lotnisku 2,5 h przed wylotem, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Wylot do Hurghady, 
Przylot do Egiptu, 
Transfer z lotniska na pokład łodzi w porcie Nowa Marina, 
Aklimatyzacja i omówienie planu nurkowego, 
Kolacja i czas wolny. 
 

 

 11.03 (piątek) 
 
 
 
 
 
 
 

      12.03 (sobota) 
 
 
 
 
 
 
 

13.03 (niedziela)                 

  

Pobudka, lekka przekąska, wypłynięcie łodzi z mariny ok. 8:00 -10:00 rano, 
Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie w okolicy Hurghady (Sha’ab el Erg), 
Śniadanie – szwedzki stół, 
Drugie nurkowanie w okolicy Hurghady (Sha’ab el Erg/ Dolphin Reef)  
Lunch i odpoczynek, 
Możliwe nurkowanie nocne na Abu Nuhas – uzależnione od decyzji kapitana, 
Kolacja, czas wolny, nocleg. 
 
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie w okolicy Abu Nuhas, 
Śniadanie – szwedzki stół, 
Drugie nurkowanie w okolicy Abu Nuhas,  
Lunch i odpoczynek, 
Możliwe trzecie nurkowanie w okolicy Abu Nuhas, 
Kolacja, nocny rejs w stronę Cieśniny Tiran. 
 
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 2 - 3 nurkowania w okolicy Cieśniny Tiran, 
W międzyczasie 3 posiłki – śniadanie, lunch, kolacja. 
Nocny rejs w stronę Ras Mohamed. 

 
 

14.03 (poniedziałek)                 
 
 

 
 
 

  
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 2 nurkowania na Ras Mohamed, 
W międzyczasie  posiłki – śniadanie, lunch,  
Możliwe 3 nurkowanie nocne na wraku SS Thistlegorm, 
Kolacja, czas wolny, nocleg. 
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15.03 (wtorek) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ramowy program imprezy cd* 
 
Pobudka, lekka przekąska,  
Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie na wraku SS Thistlegorm, 
Śniadanie – szwedzki stół, 
Drugie nurkowanie na Shag Rock, 
Lunch i relaks na pokładzie łodzi, 
Trzecie nurkowanie w okolicy Wyspy Goubal, 
Kolacja, odpoczynek, nocleg. 
 

16.03 (środa) 
 
 
 
 
 
 

17.03 (czwartek) 
 

 Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa, 2 nurkowania w okolicy Hurghady (Umm Gammar, Carless Reef)  
W międzyczasie śniadanie i lunch, 
Czas wolny – odpoczynek, relaks na pokładzie łodzi, 
Przygotowanie do wyjazdu, czas wolny, 
Kolacja, nocleg. 
 
Pobudka, śniadanie, 
Wykwaterowanie z łodzi, 
Transfer na lotnisko w Hurghadzie, 
Odprawa paszportowo – bagażowa, 
Przelot do Polski, 
Zakończenie imprezy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu i warunków panujących na morzu. 
Ostatnia noc może być spędzona w hotelu**** z wyżywieniem HB. 
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Opis Łodzi M/Y Sea Serpent Excellence 
 
 
 
 

Opis główny 

 
 
 
 
 

  
Została zbudowana w jednej z najlepszych stoczni w Aleksandrii. Posiada 
kategorię *****, znana z pięknego drewnianego wykończenia w dębie i mahoniu. 
Zaprojektowana z myślą  o stabilności i szybkości. Ten majestatyczny statek 
posiada miejsce dla 24 nurków, w 12 przestronnych kabinach: 4 kabiny 
znajdują się na górnym pokładzie (3 kabiny z łóżkiem podwójnym, 1 kabina z 2 
łóżkami pojedynczymi), 8 kabin z łóżkami pojedynczymi typu twin znajduje się 
na dolnym pokładzie. Wszystkie kabiny są klimatyzowane. Salon jest niezwykle 
przestronny i wyposażony w rozrywkę multimedialną m.in. DVD, video, TV, CD 
oraz biblioteczki. Częściowo zacieniony pokład jest idealnym miejscem na 
spotkania między nurkowaniami i po nich. Górny zaś pokład jest wspaniałym 
miejscem dla miłośników kąpieli słonecznych i wieczornego gwiaździstego 
nieba. Pokład nurkowy zapewnia  wystarczająco dużo miejsca dla wygody 
nurków, posiada miejsce na butle, skrzynki na sprzęt oraz ogólnodostępną 
łazienkę. Łódź wyposażona jest w sprężarki do nabijania butli powietrzem oraz 
Nitroxem. W swoim wyposażeniu ma także apteczkę pierwszej pomocy, zestaw 
tlenowy, radio, radar, telefon satelitarny, nawigację oraz GPS. Łódź oferuje 
darmowy dostęp do Wi-Fi, Nitrox oraz nielimitowane napoje bezalkoholowe. 
Łódź jest specjalnie zaprojektowana dla nurków, szukających kompromisu 
pomiędzy luksusem i efektywnością! 
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Specyfika łodzi M/Y Excellence 

 
 
 
 

 

  
Wymiary  Długość - 34 m 

Szerokość - 8 m 
Materiał - drewno 
Liczba pokładów - 4 
 

Kabiny  Ilość kabin - 12 
Liczba pasażerów - 24 
Łazienki w kabinie - tak 
Minibar w kabinie - nie 
Ręczniki - tak 
Internet Wi-Fi w bliskiej odległości lądu - tak 
Klimatyzacja - tak 
 

Pokład  Kącik multimedialny - tak 
Salon i jadalnia - oddzielnie 
Klimatyzacja w salonie - tak 
Toaleta publiczna - tak 
Biblioteka - tak 
 

Wyposażenie nurkowe  Zodiaki - 2 x 40 HP 
Sprężarki - 3 x 700 l / min 
Nitrox - tak  
Butle - 12 L Alu 
Kursy nurkowe - tak        
Wypożyczalnia sprzętu - tak 
 

Bezpieczeństwo i 
komunikacja 

 Silniki - 2 x 800 HP MAN 
Tratwy ratunkowe - tak 
Apteczka zestaw tlenowy - tak 
Kamizelki ratunkowe - tak 
Sprzęt pożarowy - tak 
Koła ratunkowe - tak 
Radio VHF, DSC - tak 
EPIRB satelita - tak  
Radar, sonar, GPS – tak 
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Opis trasy Północ & Cieśnina Tiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nurkowanie 

  
 

Zatopione przedmioty, okręty z czasów wielkich bitew morskich, statki 
transportowe i  szpiegowskie czy samoloty – stały się dla nurków wielkim 
„rarytasem”. Sha’ab Abu Nuhas, zwana „blaszaną” lub „żelazną” rafą, jest 
najbardziej wysuniętym na północ od Hurghady miejscem nurkowym. Rafa 
stała się postrachem wszystkich osób żeglujących w stronę Morza 
Czerwonego, od czasu otwarcia Kanału Sueskiego w 1860 roku. Na dnie morza 
znajduje się aż siedem zatopionych okrętów z różnych epok! Naszym celem 
są m.in. wraki takie jak Giannis D, Carnatic, Chrisoula K, mały Gubal, Ulysses, 
Barge, Rosalie Moeller, Kingston czy najbardziej znany –   SS Thistlegorm. 
Carnatic jest najstarszym wrakiem w regionie Sha’ab Abu Nuhas. W latach 
świetności, był wspaniałym 90-metrowym żaglowcem parowym. Statek 
uderzył jednak w rafę w 1869 roku. Wrak jest bardzo fotogeniczny i warty 
eksploracji przez nurków, będąc jednocześnie domem dla wielu muren, 
strzępieli i ośmiornic. Legendą morskiego świata jest słynny –  SS 
Thistlegorm. Zbrojny frachtowiec zatonął w 1941 roku zaatakowany przez 
niemieckie bombowce. Jego lokalizację po raz pierwszy określił Jacques 
Cousteau w latach 50. ubiegłego wieku, a dziś – co roku wiele tysięcy nurków 
tłoczy się nad jego kadłubem, w ładowniach i na korytarzach. Niezapomniane 
wrażenia pozostawi po sobie również wizyta na rafach Woodhouse, Jackson, 
Gordon i  Thomas, gdzie zobaczymy przepiękne formacje koralowe! 
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Cena imprezy  
 

 
 
 
 
 
 

Cena imprezy zawiera: 
v przelot Polska – Hurghada – Polska,  
v 7 noclegów z wyżywieniem FB (3 posiłki                   
i przekąski) na dolnym pokładzie łodzi M/Y 
Sea Serpent Excellence w kabinieTWIN DBL 
lub 6 nocy na łodzi i jedna noc w hotelu 4*  
w pokoju DBL z wyżywieniem HB, 
v woda mineralna, kawa, herbata, napoje 
bezalkoholowe,  
v 5 i ½  dnia nurkowego (3 nurkowania 
dziennie, pierwszego i ostatniego dnia 2 
nurkowania), 
v NITROX 29-32% (dla osób z certyfikatem), 
v opiekę przewodnika nurkowego, 
v butle 12l i balast, 
v podatek ekologiczny, taxa klimatyczna, 
opłata portowa, opłata za Park Morski, 
dopłata paliwowa, 
v składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny + Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, 
v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000€ +NNW 
3.000€ +bagaż 300€ + SWR nurkowanie.  

 Cena imprezy nie zawiera: 
v kosztów wizy egipskiej– 30€, 
v napojów alkoholowych, 
v dopłaty do do innego typu zakwaterowania, 
v kosztów wypożyczenia sprzętu, 
v sugerowanych napiwków dla załogi  
(ok. 80€/tydzień: 20€ przewodnik + 60€ załoga), 
v testu RT –PCR na COVID -19, 
v dodatkowych kursów nurkowych, 
v ubezpieczenia rozszerzonego o wyższe sumy 
gwarancyjne lub/oraz  ubezpieczenia kosztów 
od rezygnacji - dostępne u Organizatora. 
v ubezpieczenia DAN – krótkoterminowego lub  
długoterminowego – dostępne w Activtour. 
 

 

Warunki rezerwacji  v  Zaliczka: 1.900,00zł - płatna w dniu dokonania rezerwacji, 
v  Dopłata pozostałej kwoty na 30 dni przed wyjazdem. 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  
 

Wymogi  v Paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Wymagane AOWD i minimum 50 zalogowanych nurkowań, 
v Prosimy zabrać na wyjazd ważny certyfikat nurkowy, 
v Rekomendujemy ubezpieczenie uwzględniające rozszerzenie o pandemię! 
v Negatywny test RT-PCR na COVID-19 dla osób niezaszczepionych! 
 

 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję ubezpieczeniową 
organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 405 365 PLN,  na okres 18.09.2021-17.09.2022. Przedmiotem gwarancji jest: • 
pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez 
klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007. 


