
 

Egipt  

TERMIN : 31 październik – 7 listopad 2014 
TRASA :  Brothers Island`s  &  Daedalus 

 Egipt to miejsce, gdzie pustynia łączy się z morzem - położony jest on w 

północnowschodniej Afryce oraz częściowo na Półwyspie Synaj. Od północy oblewany jest 

wodami Morza Śródziemnego, a od wschodu wodami Morza Czerwonego. Państwo to jest 

drugim - po Nigerii  - najbardziej zaludnionym krajem Afryki  (w samym Kairze, stolicy 

Egiptu, mieszka około 10 milionów ludzi).  

Egipt  to  także  mekka  archeologów,  kolebka  jednej  z  najstarszych  cywilizacji,  która 

pozostawiła po sobie takie zabytki jak, znane chyba wszystkim, monumentalne Piramidy w 

Gizie czy dostojny Sfinks.  



 

 Ale  Egipt to  przede  wszystkim fantastyczna  pogoda, piaszczyste  plaże,  bogata 

podwodna fauna i flora - po prostu niezastąpiona destynacja urlopowa. Państwo to jest 

miejscem, gdzie temperatura wody nigdy nie spada poniżej 20°C, a temperatura powietrza 

wynosi  średnio 30°C.  Do  Egiptu  przyciągają  zadziwiające,  mieniące  się  wszystkimi 

barwami rafy koralowe sprawiające, ze nurkowanie w Egipcie jest niezwykłą przygoda.  

 Nurkować w egipskich wodach Morza Czerwonego może każdy- od 

początkującego po doświadczonych nurków, którzy na pewno znajdą coś interesującego 

dla siebie. Płytkie rafy z barwnymi miękkimi koralami, korale twarde o niezwykłych 

kształtach, duża liczba gąbek, stada ryb, koniki morskie, rozgwiazdy a na otwartych 

wodach spotkać można rekiny, delfiny, żółwie i wraki- Egipt oferuje wszystko!  



 

NASZA TRASA  

Brother Islands - Deadalus  

Jeśli chcesz przeżyć największą przygodę swojego życia, zapraszamy na tę wyprawę!!!  

 Najpiękniejsze miejsce nurkowe Morza Czerwonego, niezmiennie zaliczane przez 

światowe rankingi do jednego z pięciu najpiękniejszych miejsc nurkowych na świecie! 

Dodatkowo odwiedzimy najbardziej odosobniony Park Narodowy Morza Czerwonego  

Wyspę Deadalus!  

 Wyspy  Braci  to  podwodny  raj  i  ostoja  dla  wszelkiego  życia  morskiego.  Każdy 

centymetr ściany rafy jest porośnięty koralami miękkimi, gorgoniami i biczami tworząc 

prawdziwa dżunglę  

 Tu  zamieszkały  dziesiątki  gatunków  ryb:  ławice  jacków,  travelly,  tuńczyków,  tu 

spotkasz się z rekinami zataczającymi kręgi w toni, zobaczysz połyskującą białą płetwę 

Rekina Białoczubego i niezwykłe kształty Rekina Młota, tu przemknie Manta i tu wreszcie 

będziesz mógł spojrzeć w oczy Seledynowemu Napoleonowi.  

 Wyspy Braci oprócz fauny i flory oferują dwa wraki: Aidę i Numidię - szczególnie 

Numidia jest niezwykłym zjawiskiem - świetnie zachowane kształty porośnięte miękkimi 

koralami z rojami Glassfish, są natchnieniem dla każdego podwodnego fotografa!  



 

Program  

I dzień  

Lot  z  Polski  do  Hurghady,  transfer  z  lotniska  na  łódź,  powitanie  lunchem  na  łodzi, 

omówienie programu safari, wieczorem wspólna kolacja...oraz dla chętnych wyjście do 

klubu nocnego.  

II dzień  

Wyruszamy w trasę! Tego dnia robimy pierwsze nurkowania sprawdzające na rafie Gotta 

Abu Ramada. Następnie ruszamy w stronę Safagi, nurkujemy na Salem Express, jednym 

z  najsłynniejszych  wraków Morza  Czerwonego  lub  na  Panorama  Reef.  Po  zachodzie 

słońca możemy zrobić nasze pierwsze nurkowanie nocne.  

Wieczorem  ruszamy  w  stronę  Brothers  Islands;  jeśli  ktoś  się  obudzi  w  środku  nocy, 

zobaczy jak cumujemy do wielkiej skalistej wyspy z latarnia morska oświetlającą białe 

grzywy rozbijających się fal - to Duży Brat.  

Duży Brat  

Panorama Reef znana jest również pod nazwa “Abu Alama”   czyli Ojciec Masztu, to ze 

względu na betonowy słup, który kiedyś ostrzegał marynarzy przed północnym brzegiem 

rafy,  w  chwili  obecnej  słup  został  zastąpiony  przez  nowoczesną  zautomatyzowaną 

latarnię.  



 

Jest to rafa w kształcie cygara, którego końce wskazują na północ i południe Na północy 

znajduje się przepiękne plateau rozłożone na głębokości od 15 do 25 metrów, za którego 

krawędzią znajdziemy pionowa ścianę - drop off. Z jego wschodniej i zachodniej strony 

możemy podziwiać korale rosnące na wąskiej krawędzi łagodnie opadającej w dół. Jeśli 

jest coś żyjącego, DUŻEGO w morzu  - to właśnie przy tym plateau możemy to zobaczyć!  

Rafa  otoczona  jest  przez  ławice  sergeonfish,  unicornfish,  barracuda,  giant  travallies. 

Czasem wzdłuż ściany przemknie rekin whitetip, rekin szary rafowy i silvertip, orlenie, 

delfiny. Wszędzie są żółwie!!!  

Na  południowym  plateau  Panoramy  żyje  rodzina  trzech  napoleonów  obok  muren, 

crocodilefish,  skorpen  i  żółwia  ze  zdeformowaną  skorupą.  Całość  tego  przepięknego 

ogrodu wypełniają ławice antheas.  

Wyspy Braci to para wysp położona na pełnym morzu w odległości około 7-8 godzin rejsu 

od Safagi. Według corocznego rankingu popularności Wyspy Braci niezmiennie pozostają 

w światowej czołówce.  

III dzień  

Rankiem naszym oczom okaże się złocista wyspa z dumna, wiktoriańską latarnią, okolona 

lazurowym morzem. Tego dnia mamy w planie trzy nurkowania: 1. nurkujemy z zodiak na 

zachodniej ścianie w miejscu gdzie leży Aida,  2. nurkowanie z zodiaca na wschodniej 

ścianie  w  lesie  Gorgonii -  drop  off, 3.  nurkowanie  z  łodzi,  gdzie  pod  powierzchnią 

pobaraszkujemy z Napoleonem a na 25 metrach zajrzymy do rekinów.  



 

Wieczorem odwiedzimy latarnika na jego wyspie, wypijemy lokalną herbatkę, zapalimy 

sziszę.  
* na Wyspach Braci panuje zakaz wykonywania nurkowań nocnych  

IV dzień  

Nie porzucamy jeszcze Dużego Brata. Jeszcze czeka na nas tu niesamowita przygoda. 

nurkowania - 1. zanurkujemy z zodiaca na wschodniej ścianie, gdzie rankiem krążą rekiny, 

2. nurkowanie z zodiaca na lezącym na północy wraku Numidii, 3. nurkowanie w miejscu 

Waszego wyboru.  

Po trzecim nurkowaniu pożegnamy Dużego Brata płynąc do jego Mniejszego Brata.  

 Duży Brat   to skalna wyspa położona na pełnym morzu równie niesamowita pod 

woda jak i nad woda. Na Wyspie tej kolonizatorzy brytyjscy zbudowali wiktoriańską 

latarnie morska... Do tej pory latarnia jest czynna rozsyłając dookoła słupy zbawiennego 

światła. Duży Brat pod powierzchnia wody to RAJ. Każda ze ścian to niespodzianka, 

wrażenia, przepych życia!  

Ściana Zachodnia słynie przede wszystkim z leżącej tam Aidy, statku dostawczego, który 

podchodząc do wyspy rozbił się o rafę.  

Ściana zachodnia nazywana jest Lasem Gorgonii, gdzie często na tej ścianie udaje się 

zrobić doskonały dryft.  

Na północnej ścianie znajduje się plateau a na nim jeden z najbardziej malowniczych 

wraków Morza Czerwonego Numidia, doskonale zachowane kształty porośnięte miękkimi 

koralami!  
Ściana południowa - tam cumujemy, pod łodzią na 25 metrach zawsze buszują rekiny.  



 

V dzień  

Tego  ranka  odwiedzimy  rekiny  na  Małym  Bracie.  Pierwsze  nurkowanie  z  zodiaca  

na południowej  ścianie.  Drugie  nurkowanie  z  zodiaca  na  północnej  ścianie.  Trzecie 

nurkowanie z łodzi...żegnamy się z Wyspami Braci odpływając do w stronę Marsa Alam  

Mały Brat jest oddalony od swojego Dużego Brata o  1 km. Pomimo, ze jest mniejszy 

trudno rozstrzygnąć, który z nich jest piękniejszy! Życie podwodne przy tej wyspie jest 

spektakularnie obfite - nurek niesiony prądem szybuje nad niekończącymi się ogrodami 

koralowymi z krążącymi wokół barakudami i imponującymi rozmiarem tuńczykami; spotka 

się  także  z  niezwykłymi  mieszkańcami  tej  rafy:  rekinami  i  mantami.  Najczęściej 

spotykanymi tu gatunkami rekinów jest rekin szary i białoczuby choć niekiedy pokaże się 

rekin młot czy rekin oceaniczny wywołując niemałe zamieszanie wśród braci nurkowej i 

niewyjaśnione ogromne zużycie powietrza!  

VI dzień  

Tego dnia nurkujemy na legendarnym Deadalus.  



 

VII dzień  

Ostatnie nurkowania w drodze do Marsa Alam. Rejs w stronę Marsa Alam, nurkowanie na 

Shaab Marsa Alam, następnie płyniemy do portu.  

*ostatnia noc spędzamy bądź na łodzi bądź w hotelu - do potwierdzenia u organizatora. W 

razie ostatniej nocy w hotelu w Hurghadzie, tego dnia po obiedzie - transfer do Hurghady.  

VIII dzień  

W razie spędzenia ostatniej nocy na łodzi tego dnia, po śniadaniu bądź po obiedzie 

odbędzie się transfer do Hurghady, czas pozostający do wylotu spędzimy buszując po 

sklepach w poszukiwaniu pamiątek.  



 

UWAGA!  

Powyższy program jest ramowy i może ulec zmianom ze względu na przykład na 

panujące warunki atmosferyczne lub zmianę godzin lotów przez przewoźnika. Wszelkie 

tego typu zmiany będą sygnalizowane na bieżąco. Organizator za powyższe zmiany nie 

odpowiada, organizator nie  odpowiada  za  zamiany godzin  lotów oraz za  zmiany 

programu  safari wynikające z tego powodu.  

Kolejność odwiedzania raf koralowych oraz ich skład może się zmienić, ze względu na 

warunki  pogodowe  i  umiejętności  grupy.  Decyzje  podejmuje  kapitan  i  przewodnik 

prowadzący safari. Wszelkie zmiany będą komunikowane na bieżąco. Porty rozpoczęcia i 

zakończenia safari należy potwierdzić z organizatorem. Powyższy program dotyczy 

przebiegu trasy: Hurghada - Brothers - Marsa Alam.  

Cena safari to EUR 780.  

Przelot dla całej grupy (mamy już założona rezerwacje) kosztuje PLN 1400/os.  

Cena zawiera:  

- transfery autokarowe lotnisko - łódź - lotnisko 

- zakwaterowanie na lodzi  

- pełne wyżywienie: 3 x dziennie buffet oraz snacki pomiędzy 

posiłkami - napoje: kawa, herbata, woda mineralna, napoje gazowane  

 -   butle 12lit oraz ołów (bez pasów)  

-   opieka 2 przewodników nurkowych z ramienia PAZOLA.  

- 6 dni nurkowych - 5 dni: nurkowania nielimitowane, 6ty dzień - dwa ostatnie nurkowania 

(zależnie od godziny wylotu)  



 

– 7 noclegów z czego ostatni może zostać zorganizowany w hotelu (jeśli wylot jest w  

 godzinach wieczornych lub nocnych organizator zapewnia 2-3 pokoje na grupę 

do przechowania bagaży i odświeżenia się przed wylotem)  

-   koszulke pamiatkowa  

 

Cena nie zawiera:  

- ubezpieczenia podróżnego i nurkowego  (sugerujemy DAN oraz dobre, kompleksowe 

ubezpieczenie podróżne)  
- sprzętu nurkowego  

- opłaty za wizę wjazdowa do Egiptu ok USD 

25/os - podatku nurkowego - 10 Euro/os  
- napiwku dla załogi lodzi - 30 Euro/uczestnik  

- wjazd do Parków Narodowych Brothers i Daedalus - 80 

Euro/os - posiłków spożywanych poza łodzią  

- napojów innych niż wymienione 

wyżej - wydatków osobistych  

Rezerwacja  

Rezerwacja wstępna - dokonana droga e-mailowa, ważna przez 3 dni.  



 

Uczestnictwo  zostanie  potwierdzone  i  zagwarantowane  tylko  po  wpłaceniu  depozytu  

i przesłaniu podpisanej Umowy-Zgłoszenia  

witych  

Zwroty  

a) Koszty anulacyjne safari nurkowego: •      do 90 

dni przed rozpoczęciem safari 150 Euro/os •      do 

60 dni przed rozpoczęciem safari 300 Euro/os •      

do 30 dni przed rozpoczęciem safari 450 Euro/os  
•      w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem safari zwroty nie przysługują  

b) Koszty przelotów:  

 
• 
• 
•  

200 PLN/osoba w terminie dłuższym niż 60 dni przed 
wylotem 700 PLN/osoba w terminie dłuższym niż 30 dni 
przed wylotem 100% kosztow w terminie krotszym niz 30 dni 
przed wylotem  



 

NASZA ŁÓDŹ  

 W tym roku używamy ogromnej lodzi Macys In, gotowej pomieścić w 

komfortowych  warunkach  26  nurków  w  dwuosobowych  kabinach.  Każda 

kabina jest wyposażona w łazienkę z toaleta, umywalka i prysznicem a w 

kabinach znajdziemy dwa łózka obok siebie oraz mała lodówkę na napoje. 

Cala łódź z wszystkimi kabinami jest oczywiście klimatyzowana. Dla nurków 

na rufie lodzi znajdziemy bardzo wygodny, wyłożony drewnem teakowym  

pokład  nurkowy  oraz  szeroka  i  bezpieczna  platformę,  z  której 

wchodzimy do wody - jest ona również idealna do przygotowania sprzętu. 

Podczas podroży będą nam towarzyszyć dwa zodiaki, które dowożą nurków 

na miejsca bardziej oddalone od lodzi matki.  

Na dachu znajduje się bardzo duży pokład słoneczny, idealne miejsce dla 

amatorów kąpieli słonecznych :)  



 



PŁATNOŚCI :  

Konto 

Konto zlotowkowe  

Maciej Hałusek 

Trzebania 14 

64-113 Osieczna 

ING – Bank Slaski 

26 1050 0116 9477 0000 0030 6279 

Kontakt z organizatorami : 

 

Maciej Hałusek (PADI instruktor #620309)                   Tomasz Burlaga (Padi Divemaster #624046) 

tel. +48 601 581 834       tel. +48 603 603 111 

e-mail : nurki@halusek.pl     e-mail : burlaga@wp.pl 

 

mailto:nurki@halusek.pl

