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Safari nurkowe M/Y Contessa  
Wrakowa Północ oraz Wyspy Brothers 

 

Termin wyjazdu 

  

19.11 – 26.11.2022 

 

Cena imprezy 

  

8.850,00 PLN/os. nurkująca, zakwaterowanie w kabinie TWIN na dolnym pokładzie 

   
   

Główne atrakcje  v Wspaniała nurkowa atmosfera 

v Wyspy Brothers – bliskie spotkanie z drapieżnikami! 

v Najciekawsze wraki Morza Czerwonego 

v Napoje bezalkoholowe i wi-fi w cenie safari 

v Elegancka i komfortowa  łódź z pięknym przestronnym wnętrzem! 

   

  Napoje bezalkoholowe oraz NITROX w cenie!  
   

Opis wyjazdu  Safari nurkowe to alternatywa dla wyjazdu do hotelu z pakietem nurkowym!  Będąc 7 

dni na łodzi, ma się możliwość wejścia pod wodę 2-3 razy dziennie, oraz zanurkowania 

w najbardziej odległych i najlepszych miejscach nurkowych Morza Czerwonego. 

Contessa posiada eleganckie, wiśniowe wnętrze i komfortowe kabiny sprawi, że każda 

osoba nurkująca spędzi na niej udany pobyt! Jedną z największych zalet jest restauracja 

znajdująca się na górnym pokładzie, ze wspaniałą panoramą 360° na otwarte morze.  

Podczas safari będzie możliwość zanurkowania na wrakach Giannis D, Carnatic, 

Chrisoula K, Barge, Rosalie Moeller, Kingston oraz najbardziej znany – SS 

Thistlegorm!!  Do tego wszystkiego zanurkujemy wokół Wyspy Braci – gdzie mamy 

szansę na spotkanie z rekinem młotem, kosogonem czy żarłaczem białopłetwym! 
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Ramowy program imprezy* 
 

19.11 (sobota) 

  

Zbiórka na lotnisku  na 2,5 godziny przed wylotem, 

Odprawa paszportowa, 

Wylot do Marsa Alam, przylot do Egiptu, 

Transfer z lotniska na pokład łodzi w Hurghadzie (ok 3,5h), 

Aklimatyzacja  i omówienie planu nurkowego, 

Kolacja i czas wolny 
 

 

20.11 (niedziela) 
 Pobudka, śniadanie – szwedzki stół, 

Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie w okolicy Hurghada, np. Shaab el Erg (rafa delfinów),  

Drugie nurkowanie i nurkowanie nocne w rejonie Gubal Island (uzależnione od warunków pogodowych), 

Kolacja, czas wolny. 
 

21.11 (poniedziałek)  Pobudka, odprawa nurkowa,  

Śniadanie - szwedzki stół,  

2 nurkowania na wraku SS Thistelgorm,  

W międzyczasie lunch i odpoczynek, 

Trzecie nurkowanie na wraku Dunraven, 

Nurkowanie nocne w Ras Mohamed, kolacja, nocleg. 
 

22.11(wtorek) 

 

 

 

 Pobudka, odprawa nurkowa,  

Nurkowanie w Ras Mohamed, 

Śniadanie – szwedzki stół, 

Drugie możliwe nurkowanie na rafie Abu Nuhas, 

W międzyczasie lunch i odpoczynek, 

Kolacja, czas wolny,  nocny rejs w kierunku Wysp Brothers. 
 

23.11 (środa)  Pobudka,  odprawa nurkowa,  

3 nurkowania wokół Wysp Brothers, 

W międzyczasie śniadanie i lunch, 

Rejs w kierunku Safagi, kolacja, nocleg.  
 

24.11 (czwartek)  Pobudka, odprawa nurkowa,  

Śniadanie - stół szwedzki,  

Nurkowania na Salem Express i Panorama Reef, 

W międzyczasie lunch i odpoczynek, 

Rejs w kierunku Hurghady (możliwe nurkowanie nocne), 

Kolacja, nocleg. 
 

25.11 (piątek)  Pobudka, odprawa nurkowa,  

Śniadanie - stół szwedzki,  

Ostatnie dwa nurkowania w rejonie Hurghady,  

Przygotowanie do wyjazdu, czas wolny, nocleg.  
 

26.11 (sobota)  Śniadanie, transfer na lotnisko w Marsa Alam (ok 3,5h), 

Odprawa paszportowa,   

Przelot do Polski, zakończenie imprezy.  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis główny 

  
 

Piękna, pięciogwiazdkowa, wybitna niemalże we wszystkich aspektach łódź, znana jest w 

każdym zakątku Morza Czerwonego. Posiada eleganckie, wiśniowe wnętrze i 12 komfortowych 

dwuosobowych kabin (2 kabiny z łóżkami podwójnymi i 10 kabin z łóżkami pojedynczymi). 

Jedną z największych zalet tej łodzi jest restauracja znajdująca się na górnym pokładzie, ze 

wspaniałą panoramą 360° na otwarte morze. Można zakochać się w widoku... Częściowo 

zacieniony taras słoneczny jest doskonałym miejscem na relaks i spotkania z przyjaciółmi. 

Górny pokład natomiast, jest idealnym miejscem dla miłośników promieni słonecznych. Łódź 

posiada dwa salony – jeden na głównym pokładzie i drugi na pokładzie słonecznym, które są w 

pełni wyposażone w zaplecze rozrywkowe m.in. DVD, TV, CD i małą biblioteczkę – nie ma 

możliwości by się nudzić. Pokład nurkowy ma wystarczająco miejsca dla wygody nurków, 

posiada miejsce na butle, skrzynki na sprzęt oraz jedną 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 (w bliskiej odległości 

od lądu), Nitrox (w ofertach promocyjnych) oraz nielimitowane napoje bezalkoholowe! 

Doświadcz niezapomnianych wrażeń na Contessa Mia! 
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Specyfikacja łodzi M/Y Contessa Mia 
   

Wymiary  Długość - 36 m 

Szerokość –7,5 m 

Materiał - drewno 

Liczba pokładów - 4 

 

Kabiny  Ilość kabin - 12 

Liczba pasażerów - 24 

Łazienki w kabinie - tak 

Minibar w kabinie - tak 

Ręczniki - tak 

Internet Vi-Fi w bliskiej odległości lądu - tak 

Klimatyzacja - tak 

 

Pokład  Kącik multimedialny - tak 

Salon i jadalnia - oddzielnie 

Klimatyzacja w salonie - tak 

Toaleta publiczna - tak 

 

Wyposażenie nurkowe  Zodiaki - 2 x 40HP 

Sprężarki - 3 x (750L/min) 

Nitrox - tak  

Butle - 12 L Alu 

Kursy nurkowe - tak        

Wypożyczalnia sprzętu - tak 

 

Bezpieczeństwo i 

komunikacja 

 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 i Wyspy Brothers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurkowanie 

  

Naszym celem są wraki m.in. takie jak: Giannis D, Carnatic, Chrisoula K, mały Gubal, 

Ulysses, Barge oraz najbardziej znany –  SS Thistlegorm. Carnatic jest najstarszym 

wrakiem w regionie Sha’ab Abu Nuhas. W latach świetności był wspaniałym 90-

metrowym żaglowcem parowym. Wrak greckiego frachtowca  Giannis D, o długości 

99 metrów,  jest najlepiej zachowanym i najmłodszym wrakiem rafy Sha’ab Abu 

Nuhas. Chrisoula K zwany jest „statkiem z glazurą”. Nazwa związana jest z historią 

okrętu, którego celem podróży było dopłynięcie do miejscowości Jeddah w Arabii 

Saudyjskiej i dostarczenie transportu włoskiej terakoty podłogowej.„Perełka” 

morskiego świata to SS Thistlegorm. Zbrojny frachtowiec w swojej ostatniej podróży 

przewoził spory ładunek zaopatrzenia dla brytyjskiej Piątej Armii, stacjonującej w 

Północnej Afryce. Składały się na niego: broń, motocykle, ciężarówki, części do aut i 

samolotów, buty, dwa lekkie czołgi oraz dwie lokomotywy. Zatonął w 1941 roku 

zaatakowany przez niemieckie bombowce. Brothers, czyli Bracia – Big Brother (Wielki 

Brat) & Little Brother (Mały Brat) to dwie skaliste i bardzo tajemnicze wyspy, 

wznoszące się z głębokości ok. 300 m, będące pozostałościami po stożkach 

wulkanicznych, które wypiętrzyły się podczas wstrząsów odpowiedzialnych za 

powstawanie doliny ryftowej Morza Czerwonego. Oddalone o 67km na północny-

wschód od El Quasir, sprawiające wrażenie jakby wynurzały się „znikąd”… . Są rajem 

dla nurków i jednym z najbardziej intrygujących miejsc nurkowych w Egipcie. Dzięki 

lokalnym prądom wirowym i wstępującym, Bracia zdobyli znamienitą sławę w świecie 

płetwonurków, ponieważ oprócz imponującego systemu urwistych skał porośniętych 

koralowcami, przyciągają nurków liczne ławice ryb oraz duże drapieżniki, m.in. 

populacje rekinów. Uroku dodają kolonie korali czarnych znajdujące się na dużych 

głębokościach, a także dwa spektakularne wraki Aida II i Numida. 75-metrowy wrak 

statku transportowego „Aida II” który chciał dostarczyć na wyspę towary, po zderzeniu 

ze ścianami Wielkiego Brata – zatonął w 1957 roku, stając się z biegiem lat – częścią 

rafy koralowej. Jednak pół wieku wcześniej (w 1901 roku) zatonął tu a teraz spoczywa 

– prawie 2 razy większy stalowy wrak brytyjskiego transportowca „Numidia”, o 

imponującej długości 137 metrów. 
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Cena imprezy  
 

 
 

 

 

 

 

Cena imprezy zawiera: 
 

v przelot na trasie Polska- Marsa Alam – Polska, 

v 7 nocy, zakwaterowania z wyżywieniem FB 

na łodzi M/Y Contessa Mia w kabinie DBL na 

dolnym pokładzie, lub 6 nocy na łodzi i jedna 

noc w hotelu 4*, 

v woda mineralna, kawa, herbata, napoje 

bezalkoholowe 

v 5 i 1/2 dni nurkowych (2-3  nurkowania 

dziennie, 2 nurkowania w ostatnim dniu safari), 

v podatki, taxę klimatyczną, opłatę paliwową, 

opłatę portową, opłatę za Park Morski, 

v Nitrox, 

v transfer lotnisko-łódź-lotnisko, 

v WI-FI w bliskiej odległości od lądu, 

v opiekę przewodnika nurkowego, 

v butle 12l i balast, 

v składkę na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy, 

v ubezpieczenie TU Europa KL 30.000€ + 

NNW 3.000€ +bagaż 300€ + nurkowanie. 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 

v wizy egipskiej – 30€/os. 

v napojów alkoholowych, 

v wypożyczenia sprzętu, 

v dodatkowych kursów nurkowych, 

v sugerowanych napiwków dla załogi 75€ dla 

załogi +25€ dla przewodnika, 

v wypożyczenia butli 15l, 

v testu na COVID-19 dla osób niezaszczepionych, 

v ubezpieczenia rozszerzonego o wyższe stawki lub 

sporty wysokiego ryzyka lub ubezpieczenia 

kosztów od rezygnacji - dostępne u Organizatora, 

v ubezpieczenia nurkowego DAN. 

 

 

Warunki rezerwacji  
 

v Zaliczka: 1.950,00zł w dniu rezerwacji, 

v Dopłata do 100% na 30 dni przed wylotem.  

 

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 Negatywny test RT-PCR na COVID-19 dla osób niezaszczepionych, 

v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd. 
 

  

 

 

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. 

 


