
„SZYBCY I WŚCIEKLI” ZAPRASZAJĄ: 

SAFARI ZŁOTY TRÓJKĄT 18.05 – 25.05.2017r. 

„Złoty trójkąt” to safari umożliwiające nurkowanie w najlepszych i najpiękniejszych miejscach 

nurkowych w Morzu Czerwonym.  Trasa łączy: Wyspy Braci, Dedalus Reef i zlokalizowaną w 

rejonie Marsa Alam Elphinstone Reef. 

Nasze safari rozpoczniemy od nurkowań sprawdzających u wybrzeży Marsa Alam na rafach 

Marsa Shouna i Marsa Moubarak, skąd po nocnym nurkowaniu wyruszymy w całonocny rejs 

ku Wyspom Braci. W tym rejonie pozostaniemy przez dwa dni, pierwszego dnia nurkując przy 

Dużym Bracie na wrakach „Aida” i „Numidia”, natomiast drugi, wśród cudownych gorgonii i w 

towarzystwie przyjaciół rekina Franka, spędzimy u wybrzeży Małego Brata. 

Korzystając z okazji odwiedzimy również latarnię morską i zapalimy shishę w towarzystwie 

latarnika. 

Nocą przepłyniemy dalej na południe w stronę Dedalus Reef, owalnej rafy o średnicy pięciuset 

metrów, oznakowanej latarnią morską. Miejsce to słynie z częstych spotkań z rekinami 

młotami, ponieważ ich stado zamieszkuje północną część rafy. Istnieje również duża szansa na 

spotkanie oceanicznych rekinów białopłetwych, które patrolują wybrzeża płycizny. 

Wracając do Marsa Alam odwiedzimy słynną Elphinstone Reef – podłużną rafę o długości 

300m, której pionowo opadające ściany pełne grot i przewieszek, porośnięte są wspaniałą szatą 

miękkich i twardych korali. Bardzo często można tu spotkać rekiny białopłetwe, manty i 

delfiny. 
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SUN DECK 

 

Cena Safari to 730 euro 

Cena zawiera: 
*transfer – lotnisko – łódź – lotnisko 

*7 noclegów na łodzi 

* trzy posiłki dziennie oraz owoce i przekąski (w pierwszym dniu posiłki zaczynają się kolacją a 
w ostatnim kończą śniadaniem) 

*polski przewodnik nurkowy 
*butle 12l (oraz ich napełnianie) 

*balast (bez pasów i kieszeni balastowych) 
*napoje: kawa, herbata, napoje gazowane 

*2 nurkowania pierwszego dnia, 3-4 nurkowania w dniach 2-5, 2 nurkowania ostatniego dnia 
*ubezpieczenie KL (ubezpieczenie od wypadków nurkowych, we własnym zakresie) 

 
Cena nie zawiera: 

*wizy egipskiej – 25 USD 
*napiwki dla załogi – 30 EURO 

*dodatkowych posiłków poza łodzią 
*pozostałego sprzętu nurkowego 

*butli 15l  - 5 euro za dzień nurkowy 
*nitrox – 5 euro za butlę 

* opłaty  parkowej – 80 EURO 
*opłata porto – 25 EURO 

*Reef Protection Fee – 15 EURO 
*przelotu Warszawa – Hurgada – Warszawa – 1450 PLN 

 



Zaliczkę za Safari w kwocie 200euro (880 PLN) oraz kwotę na zakup biletu, należy 

wpłacić na konto: 

Anna Połcik 02 1140 2004 0000 3802 5860 1062 

Prosimy również o przysyłanie drogą mailową kopii paszportów, oraz następujących 

danych: 

-Imię i Nazwisko 

-data urodzenia 

-dokładny adres zamieszkania 

 

Maile prosimy kierować na adres: 

anna.polcik@gmail.com 

Kwota 650 euro pozostanie do uregulowana po przylocie do Hurghady. 

 

Pozdrawiamy, Anna Połcik i Tomasz Literacki 

Do zobaczenia! 


