EGYPT – Rudé moře
BROTHERS ISLANDS - Potápění se žraloky na safari lodi.
Termín : 10. - 17. 11. 2012
Stručný program: Přibližně 10 dní před odletem bude znám i přesný čas odletu o
kterém Vás budeme informovat tzv.“Pokyny k odletu“.Letíme z hlavního terminálu
Praha Ruzyně.Letenka Vám bude předána před odbavením letu. Cestovní pas musí
platit ještě 6 měsíců po Vašem odletu a mít jednu volnou stranu.Prosím zkontrolujte
si pasy.
Safari je 6-denní (7nocí), nalodění na loď probíhá první den po příletu. Vyplutí druhý den
ráno nebo navečer dle doby příletu! Dalších šest dnů se budeme plavit na krásná
potápěčská místa celé oblasti Rudého moře směr Safaga, vrak Salem Express,
Brothers Islands, vraky Aida II, Numidia a další.Cílem jsou „Bratrské ostrovy“- dva
mohutné vrcholy uprostřed Rudého moře známe hojností živočichů,korálů a pro
svoji polohu i výskytem mnoha druhů oceánských žraloků a kterými se budeme
potápět.
Další podrobnosti o místech, která navštívíte Vám rádi
sdělíme na vyžádání na našich kontaktních místech.Připlutí do
přístavu odpoledne den před odletem..Další sled dle aktuálního
letového řádu.
Vybavení lodě *****, dvojlůžkové kajuty s klimatizací,
sprchy, WC, salon, TV- DVD, kyslík, 1. pomoc, kompresory,
nitrox, a další standardní zabezpečení pro přístrojové
potápění.Povolení pro plavbu na BI.
O potápění :
12 l láhve vzduch + zátěž jsou v ceně na místě.Nezapomeňte
s sebou Vaše platné potápěčské kvalifikace!Potápěči, kteří
nemají vlastní vybavení, nebo potřebují doplňující informace
o potápění v Rudém moři ( technika a obleky, klima v době
zájezdu atd.) mohou kdykoliv kontaktovat nás.
Je možno zajistit kompletní cestovní a potápěčské pojištění
ALLIANZ v ceně 60,- Kč /den (potápěčské nehody vč.
Barokomory). Zajistíme Vám i celoroční potápěčské a
cestovní pojištění DAN-vše na vyžádání.Ti jenž potřebují
vybavení zapůjčit – nahlašte si to prosím včas dopředu!!
Cena: 25. 990,- Kč
Zahrnuje : letenku Praha - Hurghada – Praha vč.letištní a bezpečnostní taxy, transfery letiště-loďletiště, ubytování a stravování na lodi – plnou penzi vč.nealkoholických nápojů
/káva,čaj,voda/.Potápěčský servis.
Nezahrnuje : Vízum do Egypta 15$, pojištění potápěčských nehod, pojištění léčebných výloh (na
přání zajistíme viz níže), „povinný“bakšiš posádce 30Euro/osoba, zapůjčení potápěčské výstroje, vstup
na národní park platba v 50 Euro/osoba.
Přihlášení účastníka :
Pro závazné přihlášení každého účastníka je potřeba – Ověření volného místa (telefonicky) a následná
písemná objednávka účasti (stačí mailem) a uhrazení min.50% ceny.Doplatek uhradit nejpozději
jeden měsíc před plánovaným datem odletu.

Platby poukazujte na níže uvedený účet, nebo osobně u nás.
Číslo účtu : 2500171761/ 2010 Fio banka a.s., variabilní symbol : Vaše rodné číslo!!! dále jako
zprávu pro příjemce uveďte své jméno. Potvrďte prosím Vaši platbu telefonicky či mailem!!
S platbou zasílejte(mailem) i kopie vašich pasů. Je potřeba vyřídit s našimi partnery patřičná
povolení pro každého účastníka na pobyt v rezervaci i na lodi.
Vaše další dotazy k Vaši spokojenosti a dobré pohodě na této akci, směrujte na naše kontakty na
www.deaws.cz Celou akci pořádáme s našimi partnery – letenky zajišťujeme jako cestovní agentura a
provizní prodejce, další služby s CK Top Dive s.r.o. a dalšími partnery v Egyptě.
Přejeme Vám hezké chvíle a zážitky při potápění s námi a žraloky v Rudém moři.

