The North tour
Ekskluzywne safari nurkowe tropem Jacquesa Cousteau !

Termin wyjazdu » 18 marzec – 27 marzec 2018 (10 dni)
Cena wyjazdu» 10.999,00 zł osoba w kabinie 2-osobowej
Główne atrakcje » v Najbardziej imponujące podwodne królestwo Morza Czerwonego

v Żadnych łodzi nurkowych dookoła. Tylko Wy i rafy! No może czasem rybacy…
v Sezon na rekiny młoty!!
v Najsłynniejsze miejsca nurkowe Sudanu: Shaab Rumi i Precontinent II – stacja badawcza
Jacquesa Cousteau!!
v Najpiękniejszy i najbardziej spektakularny wrak Morza Czerwonego – Umbria!
v Niezapomniane nurkowania na najwyższym poziomie!
v Doskonała i komfortowa łódź nurkowa **** !

Opis wyjazdu » Zanurkuj w kraju, w którym można zakosztować prawdziwego smaku czarnego lądu…

Poznaj „Małą Afrykę”, kraniec cywilizowanego świata, którego wielką dumą są nietknięte
ogrody koralowe – słynny Shaab Rumi, rekiny młoty, manty, delfiny, fantastyczny wrak
Umbria oraz legendarna baza podwodna Jacques Cousteaus – Precontinent II…
Niezbadany, niekomercyjny i nie dotknięty masową turystyką Sudan zapewni Państwu
Zapraszamy na pokład jednej z najpiękniejszych łodzi pływających po tej części Morza
Czerwonego!

RAMOWY PROGRAM IMPREZY
18.03 niedziela »

19.03 poniedziałek »

20.03- 24.03
wtorek- sobota »

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na 2h przed wylotem,
Oficjalne rozpoczęcie imprezy,
Odprawa paszportowo – bagażowa,
Przelot do Dubaju w godzinach późnowieczornych,
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Śniadanie,
Transfer na lotnisko,
Przylot do Port Sudan,
Odprawa paszportowo – wizowa,
Transfer na pokład łodzi M/Y Andromeda,
Zakwaterowanie w kabinach,
Oficjalne rozpoczęcie safari nurkowego!
Wczesna pobudka – dla osób zainteresowanych nurkowaniem porannym (te polecamy najbardziej)!
Lekka przekąska, odprawa przed nurkowaniem,
I nurkowanie poranne,
Śniadanie,
II nurkowanie,
Kolejne III i IV nurkowanie nocne,
(Uwaga! Pierwszego dnia safari, odbędą się 2 nurkowania dzienne + 1 nocne),
W ciągu dnia 3 posiłki dziennie pomiędzy nurkowaniami i przekąski,
Czas wolny na pokładzie łodzi: taras słoneczny, shisha bar, salon…
Przewidywane miejsca nurkowe podczas safari: Angarosh, Abington, wrak Umbria, Shaab
Rumi,Precontinent II, Sanganeb, Shaab Suedi, Gurna, Gota el Bana.

25.03 niedziela »

26.03 poniedziałek »

27.03 wtorek »

Tego dnia wykonamy 2 nurkowania,
Powrót do mariny,
Kolacja pożegnalna, przygotowanie do wyjazdu,
Czas wolny na pokładzie łodzi.
Śniadanie,
Wykwaterowanie z łodzi,
Transfer na lotnisko,
Odprawa paszportowo-bagażowa,
Wylot do Dubaju,
Przylot w godzinach wieczornych,
Zakwaterowanie w hotelu na lotnisku,
Nocleg.
Wylot do Polski w godzinach porannych – 08:05,
Przylot na warszawskie lotnisko około południa,
Zakończenie imprezy.

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych panujących na morzu.
WYMAGANIA FORMALNE DO UDZIAŁU W IMPREZIE:
Na miesiąc przed wyjazdem potrzebna nam będzie kopia Państwa paszportu ważnego 6 miesięcy
licząc od daty wyjazdu z Sudanu. Paszport bez wizy Izraelskiej, z 3 wolnymi stronami (strona po
stronie). Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia safari muszą pokazać certyfikat nurkowy.

OPIS ŁODZI M/Y ANDROMEDA*****

Opis główny » Andromeda to 5-gwiazdkowa łódź safari, która została zaprojektowana w pięknym stylu i
zbudowana tak, aby spełniać wszystkie potrzeby nurków. Posiada przestronne i gustownie
urządzone kabiny z wyposażoną łazienką, jadalnię, salon oraz taras słoneczny co sprawia,
że tygodniowy pobyt na safari jest w pełni komfortowy dla wszystkich osób. Sercem łodzi
jest „sisha room” przypominający klimatem Daleki Wschód, w którym można całymi
godzinami rozmawiać i relaksować się po nurkowaniu. Profesjonalna i doświadczona załoga
jest gotowa aby spełnić wszystkie Państwa oczekiwania! Zapraszamy na Andromedę!
Opis szczegółowy » Klimatyzowany salon wyposażony jest w telewizor LCD, magnetowid, odtwarzacz CD i DVD,
urządony jest w europejskim stylu jest idealnym miejscem na relaks i wypoczynek.
Kawiarnia arabska przeznaczona jest dla osób która chcą spędzić czas na paleniu sziszy,
wyrobów tytoniowych, wypiciu kawy czy herbaty, a także posłuchaniu tradycyjnej arabskiej
muzyki. Każda kabina jest klimatyzowana, wyposażona w łazienkę z prysznicem z ciepłą
wodą oraz toaletą. W każdej kabinie znajduje się pościel i ręczniki.

OPIS NIEKTÓRYCH MIEJSC NURKOWYCH

Wrak Umbria » Wingate Reef z wrakiem Umbria jest jednym z najciekawszych miejsc, które odwiedzimy
podczas pobytu na Safari jest owiany sławą, przypominający Thistlegorm’a – wrak włoskiego
statku towarowego Umbria. Wrak spoczywa od 1940 roku na 36 metrach, a został zatopiony
przez własną załogę, aby cenny wojenny ładunek nie dostał się w ręce Brytyjczyków. Statek
zachował się w bardzo dobrym stanie i jest obowiązkowym punktem penetracji przez
nurków. Do dyspozycji płetwonurków jest maszynownia, szereg korytarzy i kabin, a także
ładowanie, w których czekają na nas nie lada atrakcje: Fiaty Laguna, butelki wina oraz
ładunek 360,000 bomb!! Wrak Umbria spełni wymagania każdego nurka, ponieważ kiedy
został odkryty w 1949 roku przez Hansa Hassa – został okrzyknięty najwspanialszym
wrakiem świat. Można tu zrobić wspaniałe zdjęcia, a by spenetrować ładownie nie potrzeba
specjalistycznego sprzętu. Poza tym, czy gdziekolwiek na świecie można zanurkować wśród
360000 bomb? Jeżeli to nie przyspieszy bicia Waszych serc, to nie wiemy co innego by
mogło.
Sha‘ab Rumi South Kolejnym punktem programu – a jednocześnie – niezapomnianym, jest Sha’ab Rumi. Wody
Plateau incl. Sudanu należą do najbardziej kultowych miejsc nurkowych na świecie. A to za sprawą ojca
Precontinent II » nurkowania – Jacquesa Cousteau, który spenetrował tutejsze wody i założył stacje badawczą
Precontinent II na głębokości 9 metrów. Baza była wyposażona w kuchnię, sypialnię
i pomieszczenia do eksperymentów. Z ciekawostek, możemy zobaczyć klatkę do karmienia
rekinów i hangar na pojazd podwodny. To niewiarygodne, jeśli zdamy sobie sprawę co działo
się w tym miejscu prawie 50 lat temu, w tak wówczas odległym i dzikiem miejscu !! W latach
60- tych przeprowadzany był tutaj słynny na cały świat eksperyment, dotyczący możliwości
życia człowieka pod wodą!! Stacja badawcza została wybudowana 40 km od Portu Sudan, w
której mieszkało i pracowało ośmiu nurków. Oprócz wspaniałego miejsca nurkowego, rafa
jest znana także ze słynnego, nagrodzonego Oscarem filmu „Świat bez słońca”. Bez
wątpienia jest to jedno z najbardziej malowniczych miejsc do nurkowania w Morzu
Czerwonym. Na południu rafy Sha'ab Rumi znajduje się plateau, na głębokości ok. 23
metrów. Wokół nurków czym prędzej znajdą się rekiny rafowe, liczne barakudy, jack fish,
hump head parrotfish a także rekiny młoty!
Sanganeb Reef » Jedno z najbogatszych w dziką faunę i florę miejsc nurkowych Morza Czerwonego! To tutaj
możemy zobaczyć co najmniej 6 różnych gatunków rekinów oraz fenomenalne ogrody
koralowe! Nie jest ważne, czy jesteś fanem rafy koralowej czy duży zwierząt – to miejsce Cię
zaskoczy, bo tutaj jest wszystko!:)
Angarosh » Nazwa Angarosh znaczy “Matka rekinów” i wziąwszy pod uwagę ilość żyjących na tej rafie
rekinów, wydaje się jak najbardziej adekwatna. Nurkuje się tu na dwóch tarasach. Głębszy
schodzi do 45 metrów, płytszy rozciąga się na poziomie około 25 metrów. Rekiny pływają
wokół nurków, czując się najwyraźniej jak u siebie w domu. Nieczęstych gości traktują z
wyniosłą obojętnością. Innymi pięknymi bywalcami Angarosh są manty i właśnie dla nich
warto tu przypłynąć.

Cena » Cena imprezy zawiera:
v przelot na trasie Warszawa-Dubaj-Port SudanDubaj-Warszawa,
v 2 noclegi w Dubaju w pokoju DBL,
v safari nurkowe w Sudanie: 7 noclegów w
dwuosobowych, klimatyzowanych kabinach na
pokładzie łodzi M/Y Andromeda*****,
v pełne wyżywienie podczas safari: 3 posiłki
dziennie w formie bufetu, owoce i przekąski,
v napoje podczas safari: woda, kawa Nescafe,
herbata, Cola, Fata, Sprite – bez limitu,
v sprzęt nurkowy – butla 12l Alu z zaworem DIN
(ładowana powietrzem), balast,
v opiekę anglojęzycznego przewodnika
nurkowego,
v korzystanie z siszy,
v pościel i ręczniki,
v WI-FI w niedalekiej odległości od lądu,
v opiekę pilota z ramienia firmy Activtour,
v ubezpieczenie podstawowe KL+NNW+SWR.

Cena imprezy nie zawiera:
v kosztów wizy sudańskiej – 155$ (płatne na
miejscu – koniecznie w dolarach!),
v transferów, pozwolenia na nurkowanie (w sumie
187 € - płatne na miejscu po przylocie) – mogą ulec
zmianie!
v napiwku dla załogi (50€/osoba/tydzień),
v dopłaty do kabiny SGL,
v Nitroxu (5€/nurkowanie lub 80€/tydzień),
v napoi alkoholowych,
v dopłaty do kabiny sea view 40€/osoba/tydzień,
v ubezpieczenia od rezygnacji z udziału w imprezie
(dostępne u organizatora – koszt ok. 2,75%
wartości imprezy),
v wypożyczenia sprzętu (nie dostępny),
v butli stalowej 15l – 5€/butla/dzień
v opłaty paliwowej 30€,
v rozmowy przez telefon satelitarny 3€/min,
v wydatków własnych,
v zgubienia ręcznika 10€/ręcznik,
v ręcznika plażowego,
v transferów w Dubaju.

Warunki rezerwacji» v Zaliczka: 3.200zł – płatna w dniu dokonania rezerwacji,
v Zaliczka: 1.900zł – płatna do 04.12.2017,
v Dopłata pozostałej kwoty 17.01.2018.

Płatności » Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez Organizatora
konto: BZWBK S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261.ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul.
Kościuszki 2/2, 50-038 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, bez wizy Izraelskiej, z 3 wolnymi stronami,
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd,
v Ubezpieczenie nurkowe - zawarte w cenie imprezy!

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Od roku 2007 posiadamy niezbędną gwarancję
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 397 413,00 zł, na okres 18.09.2017 – 17.09.2018. 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.
Z FIRMĄ ACTIVTOUR MOŻECIE LICZYĆ NA PEŁEN PROFESJONALIZM ORAZ BEZPIECZEŃSTWO PODRÓŻY !
Nasz wpis do rejestru organizatorów turystyki Urzędu Marszałkowskiego woj. Dolnośląskiego posiada numer: 355/32/2007

