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ELSHARK ALAWSAT
V červnu 2007 dokončená, komfortní loď se třemi palubami. Její kvalita, provedení interiéru a
vybavení kajut vlastními koupelnami, klimatizací, ledničkou, TV a DVD ji řadí mezi luxusní lodě
Rudého moře. V případě výměny lodě z technických důvodů bude přistavena loď stejné kvality.

Cena 32.900,Sleva pro nepotápěče 2.500,-Kč
Ceny se mohou změnit dle výše palivových příplatků či větších kursových výkyvech

Technické údaje lodi ELSHARK ALAWSAT:
• Klasifikace lodi: Loď ****+
• Kapacita: 22 pasažérů. + 2 divemasters
• Rok dokončení: červen 2007
• Délka: 31 m, Šířka: 8 m
• Motory: 2 x Man 600 HP
• Generátory: 1 x 75 KW, 1x 60 KW Silent
• Voda: nádrž 15 tun
• Palivo: nádrž 16 tun nafty.
• Navigace: GPS, radar, echosonda, kompas.
• Komunikace: Marine VHF, satelitní telefon (možnost telefonovaní a posílaní SMS).
• Kyslík:3 láhve 50l, maska, první pomoc, oživovací přístroj SPIRETA
•Záchranné vybavení: 30 ks záchranných vest, 2 záchranné čluny každý pro 20 osob.
• Čluny: 2 zodiaky 5 m. pro 8 – 10 potápěčů s motory Yamaha 25 HP
•Dva lodní žebříky

Potápěčské vybavení:
• Kompresory: 2 x coltri sub
• Nitrox: instalován, na lodi standardně 2 x 50l O2 (při větší spotřebě dopředu přiobjednat).
• Lahve: 25 ks hliníkových 12 L DIN, 4 ks 15 litrů ocelových.
• Lahve 3 x dvojče 12 l hliník s manifoldem, 3 ks S 80 „stage“ – O2 čisté
• Na při objednání možné helium
• Na vyzkoušení – křídlo DTD 20l. s dvojčetem
• Po objednání předem, možnost zapůjčení na lodi za poplatek potápěčské vybavení ( počítač,
automatika, jacket)
• Na lodi, kompletní potápěčská výstroj pro případ nouze
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Kajuty:
12 prostorných dvoulůžkových kajut s vlastním příslušenstvím (sprchy/WC), minibarem,
klimatizací s ovládáním v každé kabině a prostorem na osobní věci, TV + DVD v každé kabině.
Centrální klimatizace s vývody v každé kajutě individuálně ovládané.
další sprchy/WC na palubě a venkovní sprchy na potápěčském platu. K dispozici spodní
prostěradlo, povlečený polštář, prostěradlo na přikrytí a teplá přikrývka, ručník.
Pro milovníky spaní pod širým nebem doporučujeme spací pytel a čepici. Salon prostorný, s
klimatizací, automat na horkou a studenou pitnou vodu, TV, DVD - doporučujeme si vzít
případně filmy.

Posádka 8 osob:
kapitán, strojník, kuchař, obsluha salonu a 3 námořníci.
Česky mluvící průvodce - instruktor.

Cena zahrnuje:
• Týdenní pobyt na lodi pro potápěče - (6 nocí a 6 potápěcích dnů, první den vyvažovací ponor
v přístavu)
• Letenka s letištními taxami a palivovým příplatkem
• Sleva pro nepotápěče 2500,-Kč
• Plnou penzi, moučník a ovoce a nealkoholické nápoje po dobu pobytu (cola, fanta, sprite,
voda, čaj, káva)
• Neomezené potápění (foukání vzduch) – na ostrovech max. tři ponory za den z důvodu
zákazu nočního potápění (pouze do 17 hodin)
• Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12l a 15l DIN, 3x 12l s manifoldem, 3x stage 12l (S80 s
popruhy)
• Český průvodce
• Transfer Hurghada - Marsa Galeb - Hurghada velkým klimatizovaným vzdálenost cca 190
km od Hurghady
• Poslední noc v hotelu Les Rois *** nebo La Perla *** s večeří v Hurghádě, asi 3 min. od centra
místní dopravou

Cena nezahrnuje:
• Vízum 15-18 USD – platí se na letišti při příletu
• Pojištění
• Nitrox za příplatek v USD - nutno předem objednat, jeli potřeba větší množství – cena 6 USD
za 12 l láhev do 32% EANx nad 33% - 36% EANx 7 USD.
• Bakšíšné 25 euro
• Případné dodělání zvyšovacích kurzu AOWD nebo absolvování kurzu EANX - Nitrox basic a
EANX - Nitrox Adwanced za výhodné ceny
• Možnost využití satelitního telefonu – odchozí hovory 3 USD za minuty, sms 1 USD, nefunguje
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do sítě Oscar
• Vstup do národního parku Brothers Islands 65 Euro

Nezapomenout:
• 1 x kopii pasu (na A4) pro nezbytná povolení k vyplutí lodi
• kopii potápěčské licence
• kopie potápěčského pojištění – doporučujeme DAN, které umíme zajistit
• pokud se chystáte na noční ponory – nezbytnou součástí výstroje dvě lampy a jedno poziční
světlo (stroboskop či chemickou tyčku)
• deko bojka

Itinerář Brothers Islands a Elphistone z Marsa Galebu.
Po příletu do Hurghady, kde nás čeká průvodce, který od všech vybere kopie potápěčských
licencí a pasů, nasedneme do klimatizovaného autobusu a pojedeme do přístavu Marsa Galeb.
Tento nejmodernější přístav v Egyptě je vzdálen 230km od Hurghady a jen pár kilometrů od
letiště u Marsa Alamu. Po nalodění a nachystání věcí na potápění čekáme do druhého dne na
vyplutí.
1. den:
Ráno po snídani a vyřízení nezbytných formalit vyplouváme mezi 9 – 10 hodinou. První ponor
se většinou uskutečňuje na Sharm Mubarak nebo Sharm Souna. Obě tyto lokality slouží na
vyvažovací ponory v malé hloubce s písčitým dnem. Abu dabab č. 3. Na této lokalitě se z
pravidla provádí odpolední a noční ponor. Můžete zde potkat například hejna klipek, bodloků,
napoleona i karetu pravou.V noci okolo 23 hodiny vyplouváme směrem na Brothers, kde
budeme kolem 5 hodiny ráno.
2. den:
Big Brother – Velký bratr je naším útočištěm na celý první den potápění. Je vzdálen asi 80km
od pevniny směrem na východ a patří k několika podmořským rezervacím ve vodách Egypta.
Ostrov elipsovitého tvaru je asi 300metrů velký a jeho obliba u potápěčů stále stoupá. Na
ostrově se nachází přes sto let starý maják, který zde postavili Angličané jako výstrahu a
orientační bod všem okolo plujícím lodím. Každý potápěč si zde přijde na své. Krásné stěny z
východní i západní strany jsou porostlé měkkými a tvrdými korály, líbit se vám budou také
ponory na vracích ležících na severní straně, které připomínají lodní katastrofy. Větší Numibie
stojí na lodním šroubu v hloubce 80metrů a její dno je opřeno téměř strmě vzhůru do hloubky
12metrů. Druhý vrak se potopil za bouřky, když se snažil přistát u břehů Velkého bratra. Leží na
trupu na písčitém dně v hloubce od 65 do 35metrů. Oba vraky jsou při větším proudu těžko
dostupné. Většina ponorů se provádí v proudech, často můžete spatřit hejna tuňáků, kranasů,
barakud, želv a žraloky jako například černolemé, bělocípé, kladivouny, liščí, hedvábné a
dlouhoploutvé. Právě na poslední dva jmenované jezdí na toto souostroví velké množství
potápěčů zabývajících se fotografováním pod vodou, jelikož jejich výskyt mezi kotvícími loděmi
je téměř sto procentní.
3. – 4. den:
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Asi 1,5kilometrů jižně vzdálený ostrov Small Brother - Malý bratr patří také k perlám Rudého
moře. Je podstatně menší, podobný svým tvarem Velkému bratru a na jeho pustém břehu je jen
pár kamenných hromádek. Stěny ostrova padají strmě do hloubek, výjimkou je malé platíčko na
jižní straně. Všechny stěny jsou krásně porostlé měkkými i tvrdými korály. Na ranním
proudovém ponoru na jihovýchodní straně je častý výskyt žraloků černolemých, kladivounů a při
štěstí i mant atlantských. V průběhu ponoru směrem ke kotvišti pozorujete barakudy, velké
tuňáky a občas žraloka liščího – mlatce. Na jižní straně pod kotvícími loděmi padá stěna
pozvolněji a je bohatě porostlá sasankami. Zde pozorujete čistící se barakudy, karety a zvědavé
lulanky. Na jihozápadní straně probíhají odpolední ponory ve stejném duchu.Po 2 - 3 dnech
setrvání na Brother - těchto překrásných lokalitách s nádhernou faunou, flórou a viditelností
odplouváme na útes Elphistone.
5. den:
Elphistone - je nejkrásnějším útesem střední části Rudého moře v Egyptských vodách a
stihneme zde 3 denní ponory. Je vzdálen asi 10 km na volném moři. Je 300metrů dlouhý a jeho
stěny padají strmě do hloubky okolo 80 100 metrů. Jen na severozápadní a jihozápadní straně
se nachází plata padající z hloubky 20metrů postupně do 50metrů. Právě tato dvě plata jsou
nejvíce navštěvována velkými rybami jako jsou kranasové, siby, žraloci, barakudy a manty. Při
několika ponorech na platech jsme ve větších hloubkách pozorovali hejna žraloků čítající přes
10 jedinců. Většinou žraloky bělocípé, černolemé, kladivouny a statné ale plaché žraloky
bělokrajné. Stejně jako na ponorech na Bratrech i zde si začátečník během potápění na
stěnách v malých hloubkách může přijít na své a potkat například napoleony, murény, želvy,
tuňáky, žraloky bělocípé a dlouhoploutvé. Stěny útesu v hloubkách do 10metrů jsou porostlé
sasankami a korály.Abu Dabab číslo 5 - noční ponor. Lokalita je velmi jednoduchá s maximální
hloubkou 15metrů. Několik věží vystupujících z písčitého dna je nočním útočištěm mnoha druhů
ryb a korýšů..
6. den:
Poslední potápěcí den zahrnuje jen dva ponory. Ranní ponor začíná na Abu Dabab Bar. Leží v
těsné blízkosti hotelového komplexu v hloubce od 5 – 20metrů. Lokalita proslulá občasným
pozorováním dugongů – kapustňáků neboli mořských krav, žijících trvale ve slané vodě. Není
mnoho míst na světě, kde s trochou štěstí můžete ve volné přírodě tohoto savce potkat. Pokud
byste dugonga nepotkali, můžete pozorovat na písčitém dně porostlém jen trávou kromě jiného
havýše, čtverzubce, trnuchy modrotečkované, karety obrovské s čističi a krásné rejnoky
kytarové. Zvláště rejnok kytarový je unikátní parybou - tvor s hlavou rejnoka a žraločím tělem
dorůstající až 1,6metru. Poslední ponor tohoto 6ti denního safari je opět na jedné ze dvou lokalit
jako při prvním potápěcím dnu. Po obědě, usušení a zabalení věcí vyjíždíme kolem 14 hodiny
do hotelu v Hurghadě. V hotelu máme večeři a podle odletu i snídani.
7. den: Odlet domů : -)

home  mapa  tisk
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