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Safari nurkowe M/Y Blue Seas 
Parki Morskie B/D/E – Sharkproject! 

 
Termin wyjazdu 

  
10.11 – 17.11.2022 

 
Cena imprezy 

  
8.500,00 PLN 

   
Główne atrakcje   3 nurkowania dziennie ! 

 Piękna i komfortowa łódź! 
 Nitrox w cenie safari ! 
 Najlepsza trasa na duuuuużego zwierza 
 Niezwykłe rafy Wysp Braci i rafy Elphinstone! 
 Safari z warsztatami o rekinach!! 

   
  Sharkproject na trasie Brother, Daedalus, Elphinstone! 

Warsztaty prowadzone na pokładzie na temat rekinów!  
   

Opis wyjazdu  Safari nurkowe to alternatywa dla wyjazdu do hotelu z pakietem 2 nurkowań 
dziennie! Będąc 7 dni na łodzi będzie Państwo mieli możliwość  wejścia pod 
wodę 3-4 razy dziennie, oraz zanurkowania w najbardziej odległych i 
najlepszych miejscach Morza Czerwonego. Brother Islands szczycą się 
wspaniałym stanem rafy koralowej, gdzie falujące lasy gorgonii i miękkich 
koralowców przyciągają różnorodne morskie gatunki zwierząt. Kolejnym 
punktem safari, jest jedna z najpiękniejszych raf, wyrastających z dna Morza 
Czerwonego, Daedalus Reef (Abu el-Kizal), posiadająca dziewicze, górzyste 
formacje twardych koralowców. Ostatnim klejnotem safari, jest ogromna, 300-
metrowa rafa w kształcie długiego cygara celującego na północ i południe o 
pięknej nazwie Elphinstone. 
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Ramowy program imprezy * 
 

 
 

10.11 (czwartek) 

  
 
Zbiórka na lotnisku na 2 godziny przed wylotem, 
Odprawa paszportowo-bagażowa, 
Wylot do Hurgahdy, 
Transfer do Port Ghaleb klimatyzowanym busem (ok 3h), 
Aklimatyzacja  i omówienie planu nurkowego, 
Kolacja i czas wolny. 

 
   11.11 (piątek) 

  
Wypłynięcie z portu, pobudka,  
Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie w rejonie Marsa Alam, 
Śniadanie, relaks, 
Drugie nurkowanie, lunch, 
Trzecie nurkowanie, relaks na pokładzie, 
Popołudniowo – wieczorne warsztaty na temat rekinów prowadzone przez specjalistę. 
Kolacja, czas wolny. 

 
                         12-15.11 
            (sobota-wtorek) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                 16.11 (środa) 
 
 
 

 
 

17.11 (czwartek) 

  
Wypłynięcie z portu, pobudka,  
Odprawa nurkowa, pierwsze nurkowanie, 
Śniadanie, relaks, 
Drugie nurkowanie, lunch, 
Trzecie nurkowanie, relaks na pokładzie, 
Popołudniowo – wieczorne warsztaty na temat rekinów prowadzone przez specjalistę. 
Kolacja, czas wolny. 
 
Pobudka, lekka przekąska, 
Odprawa nurkowa,  
2 nurkowania w ciągu dnia, 
Przygotowanie do wyjazdu, 
Powrót do mariny, kolacja, czas wolny. 
 
Śniadanie, 
Wykwaterowanie z pokładu łodzi, 
Transfer na lotnisko w Hurghadzie (transfer ok 3h), 
Odprawa paszportowo-biletowa, 
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 Blue Seas 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Opis główny 

  
 
Łódź wybudowana w 2004 roku, odnowiona w 2017 roku. Zabierze nas w 
najciekawsze miejsca nurkowe północnej i południowej części Morza 
Czerwonego, oferując do 21 nurkowań na tydzień. Blue Seas ma imponującą 
długość 38 m i szerokość 8 m. Wnętrze łodzi jest fornirowane drewnem 
orzechowym, podłogi są wyłożone klonem i tekiem. Na zewnątrz znajdują się 
dwa pokłady słoneczne, gwarantujące chwile relaksu. Łódź zawiera 
przestronną platformę nurkową wyposażoną w akumulatory do ładowania 
latarek i aparatów, urządzenia do płukania sprzętu i prysznice. Na pokładzie 
Blue Seas jest 12 kabin deluxe typu twin i typu double, wyposażonych w 
prywatną łazienkę i klimatyzację. Dodatkowo do dyspozycji Gości jest 
przestronny, klimatyzowany salon z wydzieloną jadalnią. W karcie menu 
znajdują się 3 posiłki dziennie, wybrane przekąski między nurkowaniami, 
butelkowane napoje bezalkoholowe, woda mineralna, kawa, herbata. Zakupić 
można lokalne wino, piwo, napoje dietetyczne. Łódź wyposażona jest w 
sprężarki do nabijania butli powietrzem i nitroxem. 
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Specyfikacja łodzi M/Y Blue  

  
 

 
 

 

   

Wymiary  Długość - 38 m 
Szerokość – 8 m 
Materiał – drewno 
Liczba pokładów – 4 
 

Kabiny  Ilość kabin – 12 
Liczba pasażerów - 24 
Łazienki 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 - tak 
Sprężarki - 2 x Bauer Compressor (Mariner 200 litres/min) + Nitrox Membran 
(NRC Extrem 7) 
Nitrox - tak  
Butle - 12 L Alu 
Kursy nurkowe - tak        
Wypożyczalnia sprzętu - tak 
 

Bezpieczeństwo i 
komunikacja 

 Tratwy ratunkowe –  
2 x 25 osób 
Apteczka zestaw tlenowy - tak 
Kamizelki ratunkowe - tak 
Sprzęt pożarowy - tak 
Koła ratunkowe - tak 
Radio VHF, DSC - tak 
EPIRB satelita - tak  
Radar, sonar, GPS – tak 
Silnik - 2 x Caterpillar 3312 cm3 
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Opis trasy B/D/E 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nurkowanie 

  
 

Należące do światowej czołówki miejsc nurkowych, Wyspy Braci  
(El Akhawein), leżą 80 km od egipskiego lądu, wynurzając się jako dwie pinakle 
z głębin Morza Czerwonego. Brother Islands szczycą się wspaniałym stanem 
rafy koralowej, gdzie falujące lasy gorgonii i miękkich koralowców przyciągają 
różnorodne morskie gatunki zwierząt, np. wielkie tuńczyki, karanksy (ang. 
Jackfish) i lucjany (ang. Snapper), a także rekiny młoty, srebrnopłetwe, 
jedwabiste, oceaniczne żarłacze białopłetwe, kosogony oraz manty.  Tuż przy 
zachodnim brzegu Big Brother, spokojnie spoczywa wrak 75-metrowego 
transportowca o egzotycznej nazwie „Aida”. Jej historia zakończyła się  w 1957 
roku  kiedy podczas bardzo wzburzonego morza, przybijała do pomostu z 
dostawą zapasów dla latarników. Niestety, podczas rozładunku roztrzaskała się 
o skały ze wzglądu na potężne fale, rozpadając się na dwie części. Miłośnicy 
wraków mogą podziwiać także wrak brytyjskiego drobniowca  „Numidii”. Statek 
przewożącego podczas swojego ostatniego rejsu zatonął w 1901 roku. 
Kolejnym punktem safari, jest jedna z najpiękniejszych raf, wyrastających z dna 
Morza Czerwonego, Daedalus Reef (Abu el-Kizal), posiadająca dziewicze, 
górzyste formacje twardych koralowców. Ponadto, nurkowie mają szansę na 
spotkanie wielu „grubych ryb”, takich jak rekiny młoty, żarłacze szare i 
białopłetwe, różne gatunki karanksów, tuńczyki, mureny czy pseudochromisy. 
Ostatnim klejnotem safari, jest ogromna, 300-metrowa rafa w kształcie długiego 
cygara celującego na północ i południe o pięknej nazwie Elphinstone. Dzięki 
dość sporej izolacji od sąsiednich raf, skupia  całe okoliczne życie morskie. Jej 
wschodnia i zachodnia strona to pionowa ściana opadająca do 70 m 
głębokości, podczas gdy jej północny i południowy wierzchołek to plateau. Rafa 
pokryta barwnymi gorgoniami i koralami wywierają na każdym nieziemskie 
wrażenie, obfitują m.in. w barakudy, skalary, mureny, żarłacze białopłetwe i 
szare, a także ryby młoty.  
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Cena imprezy  

 

 
 
 

 
 

 

Cena imprezy zawiera: 

v przelot na trasie Polska -Hurghada - 
Polska 
v 7 noclegów z wyżywieniem FB na łodzi 
M/Y Blue Seas w kabinie standard na 
dolnym pokładzie, lub 6 nocy na łodzi i 
jedna noc w hotelu 4*, 
v woda mineralna, kawa, herbata, napoje 
bezalkoholowe butelkowane, 
v 6 dni nurkowych, 
v ręczniki kąpielowe, 
v transfer lotnisko-łódź-lotnisko,  
v Wi-Fi (w zależności od zasięgu), 
v opiekę przewodnika nurkowego, 
v butla 12l i balast oraz Nitrox, 
v składkę na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz 
Pomocowy, 
v warsztaty o rekinach w j.angielskim, 
v ubezpieczenie Tu Europa KL 30.000€ + 
NNW 3.000€ +bagaż 300€+SWR: 
nurkowanie.  
 

 Cena imprezy nie zawiera: 

v napojów alkoholowych oraz napojów w 
puszkach, kawy Nespresso,  
v kosztów wypożyczenia sprzętu, 
v napiwków, 
v wizy, 
v podatku, opłaty portowej, opłaty paliwowej – 
łącznie 235€/osoba, 
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: 1.950,00zł - 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 Ważny certyfikat nurkowy - prosimy zabrać na wyjazd. 
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. 
 

 


