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Listopad to świetna pora na wyjazd nurkowy w ciepłe kraje. W Polsce można nurkować i 
jest fajnie ale takich nurkowań jakie Wam proponujemy, w Polsce nie doświadczycie. 
Jesienna aura nikomu nie sprzyja, będzie można naładować baterie.  

Mieszanka pięknych wraków morza czerwonego i wspaniałych raf, kanionów , kolorowych 
ryb i grubego zwierza. 

To wszystko zobaczycie w trakcie tego safari nurkowego, ponieważ jest to idealny termin 
na tego typu podwodne atrakcje.  

Niezapomniane wspomnienia, cudowne nurkowania, świetne zdjęcia pamiątkowe oraz 
film, super zabawę i  mega spędzony czas - zagwarantowane   

Plan rejsu obejmuje nurkowania na najsłynniejszych wrakach północnej części Morza 
Czerwonego. Przed nami legendarny SS „Thistlegorm”, podwodne muzeum z czasów II 
Wojny Światowej oraz wraki Stalowej Rafy – Abu Nuhas: „Carnatic”, „Giannis” D, 
„Chrisoula” i „Timon”. Pomyli się ten, który sądzi, że na wrakach nie spotkamy wielu 
zwierząt. Częstymi towarzyszami takich nurkowań są płaszczki, barakudy, rogatnice, 
żółwie, a czasami delfiny. Z uwagi na termin – druga połowa listopada, mamy ogromną 
szansę na spotkanie grubego zwierza – rekiny, manty. Szczególnie prawdopodobne 
będzie to nurkując w okolicach Wysp Braci, gdzie właśnie nurkować będziemy.  

 
Zanurkujemy na wielu wspaniałych rafach: Akwarium - Abu Ramada, przy lasach gorgonii 
wokół wyspy Giftun, wzdłuż pokrytych koralami ścian raf przy wyspie Tiran oraz w 
spektakularnym rezerwacie morskim Ras Mohammed.  

Rarytasem na tej trasie są również liczne nurkowania nocne, podczas których zobaczymy 
liliowce, piórówki, raki pustelniki, wężowidła i ślimaki nagoskrzelne.  

 
Pomiędzy Ras Mohammed a wrakiem SS „Thstlegormem” możemy zanurkować na wraku 
„Dunraven” oraz w przepięknym kompleksie koralowych ergów zwanym Alternatives.  

Safari to jest adresowane zarówno do pasjonatów nurkowań wrakowych, jak i do 
miłośników raf koralowych. Na trasie nie brakuje jednych i drugich.  

A prawdziwą wisienką na torcie może być nurkowanie nocne na słynnym  

SS „Thistlegorm”.  

Na wrak dopływamy po południu, gdy wszystkie łódki z baz na lądzie już odpłynęły, 
następnie opcjonalnie planowane jest nurkowanie nocne na wraku.  

  
 

 

 

 

 



 

 

WYJAZD:  

Zbiórka pod Nurkersami i wyjazd na lotnisko lub zbiórka na lotnisku w Poznaniu.  

WYLOT:  

13.11.2021 – godzinę ustalimy w późniejszym terminie.  

POWRÓT:  

20.11.2021  

Nurkujemy na :  

Abu Nuhas, zwana „żelazną rafą" , jest najbardziej wysuniętym na północ od Hurghady 
miejscem nurkowym. Rafa stała się postrachem wszystkich żeglujących w stronę Morza 
Czerwonego od czasu otwarcia Kanału Sueskiego w 1860 roku. Na dnie morza w okolicy 
znajduje się aż siedem zatopionych okrętów z różnych epok.  

 
Carnatic, najstarszy wrak tego regionu, który wypłynął w 1869 na  

nieoznaczoną jeszcze wtedy na mapach morskich rafę. Niegdyś ogromny  

żaglowiec parowy, który podczas swojego ostatniego rejsu przewoził złoto, pocztę a także 
butelki z wodą sodową i winem. Drewniane pokłady z biegiem czasu zmurszały i tylko 
stalowe ramy – dziś porośnięte grubą warstwą miękkich korali – wytrzymały 135 lat w 
morzu. Dł.: 89m, szer.:   

13m, gł.: 19-28 m  



 

 

 

  

  



 

 

 
Wrak greckiego frachtowca Giannis D o dł.99 m jest najlepiej zachowanym i najmłodszym 
wrakiem rafy ( IV. 1983 r) w ciągu dwóch tygodni złamał się w połowie i zatonął. Należy on 
bez wątpienia do najciekawszych wraków Morza Czerwonego. Świetnie zachowana część 
rufowa umożliwia penetrację ładowni, maszynowni i nadbudowek, a prowadzące we 
wszystkich kierunkach schody i drabinki stwarzają niepowtarzalny klimat. Dł.: 99 m, szer.: 
16m, gł.: 5- 27 m  

  
  
 



 

 

 
Chirosula K. zatonął w 1981 podczas rejsu do arabskiego portu Jeddah, z  

frachtem terakoty podłogowej, która nadal znajduje się w ładowniach 
statku.dł.:101m,szer.:14m,gł.:2-24m złoto, pocztę a także butelki z wodą sodową i winem. 
Drewniane pokłady z biegiem czasu zmurszały i tylko stalowe ramy – dziś porośnięte  



 

 

 

  



 

 

  
Po krótkiej przeprawie przez Straits of Gubal docieramy do najbardziej znanego wraku i 
legendy Morza Czerwonego – 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 (Lee Enfield MK II), motocykle (BSA), 
samochody (Morris), części do aut i samolotów, buty, dwa lekkie czołgi oraz dwie 
lokomotywy. Zatonął w 1941 roku zaatakowany przez niemiecki bombowce. Jego 
lokalizację po raz pierwszy określił Jacques Cousteau w latach 50. ubiegłego wieku. W 
najgłębszym miejscu osiągamy głębokość 30-35m.  

  



 

 

 
Obrazu podwodnej wyprawy dopełnia wrak – Dunraven, brytyjski statek parowy który 
przewoził bawełnę i wełnę z Bombaju w Indiach. Przewodnicy opowiadają jedną z wersji 
zatonięcia wraku, iż kapitan po drinku zastał Pierwszego Oficera ze swoją żoną w 
jednoznacznej sytuacji co w wyniku braku kontroli nad sterami spowodowało wpłyniecie 
statku na rafę. Niektórzy chcą wierzyć w tę wersję, ale prawdopodobniejsza jest ta, że 
statek wracał z Bombaju z ładunkiem wełny i bawełny. Powstał pożar i statek bardzo 
szybko poszedł na dno. Dł.:78m, szer.:28m,gł.:32 m  

  
 
Zanurkujemy na wielu wspaniałych rafach: Akwarium - Abu Ramada, przy lasach gorgonii 
wokół wyspy Giftun oraz w spektakularnym rezerwacie morskim Ras Mohammed.  



 

 

 

Rarytasem na tej trasie są również liczne nurkowania nocne, podczas których zobaczymy 
liliowce, piórówki, raki pustelniki, wężowidła i ślimaki nagoskrzelne.  

 

Pomiędzy Ras Mohammed, a wrakiem SS „Thistlegorm” możemy zanurkować na wraku 
„Dunraven” oraz w przepięknym kompleksie koralowych ergów zwanym Alternatives. 
Safari kończymy w okolicach Hurghady z której rozpoczynaliśmy rejs. Odwiedzimy 
południową część Gota Abu Ramada lub przy wyspie Giftun. Posiadacze kwalifikacji 
uprawniających do nurkowań głębokich mogą zanurkować na rzadko odwiedzanym wraku 
„Hebat Allah”.  

Wymagania: stopień OWD/P1 lub wyższy, staż 20 nurkowań – zatem prawie dla 
każdego. 



 

 

Łódkę, którą będziemy płynęli śmiało można nazwać 5 gwiazdkowym hotelem na wodzie. 
MARSELIA STAR to luksusowy jacht motorowy mieszczący 28 nurków plus załogę I 
przewodników. 4 pokłady, riby dowożące nas na miejsca nurkowe, luksusowa jadalnia, 
taras wypoczynkowy na zewnątrz, osobna mokra strefa do klarowania sprzętu nurkowego, 
bar z kawą I przekąskami, salon mieszczący 28 osób, pokój medyczny i na samej górze 
sun deck. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  
  
CENA SAFARI:  

5600zł (cena może ulec zmianie w zależności od ceny I dostępności biletów lotniczych) 

Cena obejmuje:   

- przeloty  
- transfer z lotniska w Egipcie do miejsca zaokrętowania i powrót 
- safari na łodzi 6 dni/7 nocy, nielimitowaną ilość nurkowań ( zazwyczaj 3-5 nurkowań, w 
ostatnim i pierwszym dniu 2 nurkowania ), 
- butle, balast, 
- pełne wyżywienie, przekąski, napoje bezalkoholowe ( woda, herbata, kawa, zimne 
napoje 
- zakwaterowanie na statku w kabinach dwuosobowych z łazienkami oraz klimatyzacją 
- napiwki dla załogi i dla przewodników nurkowych 
- opłaty za nurkowania w parkach narodowych 
- opiekę instruktora i przewodników nurkowych  

- opłaty paliwowe 

Cena nie obejmuje: 
- napojów alkoholowych, 
- wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
- ubezpieczenia (zalecane DAN) 
- dojazdu na lotnisko w Polsce i powrotu 
- testów na covid – w razie konieczności  

-wizy egipskiej  

Dla uczestników safari nie mających sprzętu nurkowego – wynajem kompletu sprzętu na 
całe safari 250zł  

Dla chętnych istnieje możliwość zrobienia koszulki pamiątkowej pod wyjazd. 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I DO WYJAZDÓW Z NASZYM CENTRUM NURKOWYM. 

KONTAKT: +48 501568665 – Sebastian lub sebek@nurkersi.pl 


