INFORMACE
o cestách s Deep`N`Down

EGYPT - VRAKOVÉ SAFARI - SEVER
Odlet z Prahy:

15.11. 2015 Ruzyňské letiště - Hurghada (odlet neděle 16:15 hod).
Doba letu cca. 4 hodiny.

Návrat do Prahy:

22. 11. 2015 Hurghada Ruzyňské letiště (přílet neděle
15:15hod).

Ubytování:

Loď MARTINA I. 5*, délka
31 m, šířka 8 m. Stavba lodě
v r. 2007. Celková kapacita 22
osob + 2 x divemaster. 2 x
motor MAN 600 HP, 2 x
generátor, voda 15 t, odsolovací
zařízení, nafta 16 t, GPS, radar, echolot, kompas, vysílačka, satelitní tel.,
emergency láhev 2 x 50 L O2 s maskou, pro první pomoc Spireta, 30 ks
záchranných vest, 2 x záchranný člun
každý pro 20 osob, 2 x Zodiac 5 m
s Yamaha 25 HP motorem pro 8 až 10
potápěčů, dva lodní žebříky. Mini
knihovna a DVD na půjčení.
Kajuty: 12 prostorných dvoulůžkových klimatizovaných kajut
s vlastním WC a sprchou, minibarem,
klimatizace s nezávislým ovládáním
každého okruhu a prostorem pro osobní
věci. Osm kajut v podpalubí a čtyři
kajuty na druhé palubě.
Další sprchy a WC na palubě a venkovní
sprchy na potápěčském platu. V kajutě je
k dispozici spodní prostěradlo, povlečený
polštář, prostěradlo na přikrytí, teplá
přikrývka, osuška, fén a župan.
Pro příznivce spaní pod širým nebem, cca
10 ks venkovních matrací.
Doporučujeme spacák a čepici (není možné užívat deky z kajut venku).
Venkovní deky jsou k dispozici, ale jsou na noc slabé.

Salon:

Prostorný a klimatizovaný. Automat na studenou a horkou pitnou vodu, LCD /
TV, DVD, knihovnička, hry, filmotéka a rozvod hudby po všech patrech.
Výrobník ledu na pohodové večírky a presovač (po večírku ).

Posádka:

10 osob + průvodce - instruktor.

Potápěčské vybavení: Nitrox membránový systém pro max. EAN32 (pro držitele nitrox
kvalifikace), 3 x kompresor Coltri Sub, 2 x 50 L O2 pro deco směsi a

emergency, 1 x 50 L He, 18 ks Al 12 L lahví DIN, 5 ks AL 14 L lahví DIN,
1 x kompletní dvojče s DTD křídlem na vyzkoušení, 2 ks stages S80 O2 čisté.
1 x kompletní potápěčská výstroj navíc, pro případ nouze.
Doprava:

Letecká, bude zajištěna hromadně, cena zpáteční letenky Ruzyně - Hurghada –
Ruzyně, vč. letištních poplatků a palivového příplatku 9 500,- Kč / osoba.
Cena se může lišit v závislosti na ceně paliva.

Cena:

Cena zájezdu se skládá z ceny za pobyt na lodi a ceny za letenku:
- cena za týdenní pobyt na lodi s potápěním 17 200,- Kč / osoba
- cena letenky vč. letištních poplatků cca 9 500,- Kč / osoba

CELKEM 26 700,- KČ/OSOBA

Cena zahrnuje: Letenku s letištními taxami a paliovým příplatkem, týdenní pobyt na lodi pro
potápěče (7 nocí a 6 potápěcích dnů, loď vyjíždí na moře v pondělí ráno).
Stravování na lodi formou plné penze, moučník, ovoce a nealko. nápoje po dobu pobytu na lodi
(limonády, káva, čaj).
Neomezené potápění (foukání vzduch), většinou tři ponory denně. Zapůjčení zátěže a potápěčské
láhve. Egyptského potápěčského průvodce (mluví anglicky).
Transfer z letiště na loď a zpět. Zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: Pojištění cestovní a potápěčské a individuální pojištění storna zájezdu, vízum 25
USD (platí se na letišti při příletu). Bakšiš 30 Euro na osobu a pobyt. Případné půjčovné za zapůjčení
výstroje.
Potápění s nitroxem pro certifikované 5 Euro za láhev na jeden ponor a nebo 50 Euro za týden
(nitrox se fouká pokud dovolí počasí, časové rozložení mezi ponory, plánovaná hloubka ponoru atd.).
Druhá láhev 12l nebo 14l DIN (za příplatek 30 Euro na týden), 3x dvojče 12l s manifoldem (za
příplatek 60 euro na týden).
Pogram: Odlet z Prahy do Hurghady, transfer autobusem z letiště do přístavu a nalodění. První
potápěčský den check-dive v blízkosti přístavu a vyplouváme směr sever. Cestou bychom měli
navštívit vraky Abu Nuhas, Thistelgorm, Salem Express a Rosel Moler. Zpravidla děláme tři ponory
denně případně noční ponor. Poslední potápěcí den připlujeme odpoledne do Hurghady. Ráno po
snídani (dle času odletu) odjezd na letiště.
Konkrétní program se může částečně lišit v závislosti na počasí a místních podmínkách.
Doporučujeme: Potápěčské pojištění DAN, lehký spacák pro spaní na horní palubě. Teplota vody
cca 24 C a vzduchu 28 C. Doporučujeme s sebou ručník, pokrývku hlavy, opalovací krémy, sluneční
brýle, větrovku, prostředky proti nevolnosti a léky pravidelně užívané a hlavně dobrou náladu.
Mobilní telefony nefungují na volném moři, ale u pobřeží ano.
Uvedená cena pobytu na lodi předpokládá použití vlastní výstroje (oblek, automatika, BCD). Chybějící
výstroj je možno najmout v naší prodejně. Nezapomeňte na prázdné opasky na zátěž nebo kapsy
(zátěž dostaneme na místě).

Na shledání u moře se s Vámi těší DEEP`N`DOWN
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