POTÁPĚČSKÉ SAFARI
JIŽNÍ CESTA - Z HURGHADY
Naše nová loď, je speciálně vybavená pro rekreační i technické potápěče. Loď MARTINA I byla dokončena v červnu 2007. Její kvalita,
provedení interiéru a vybavení kajut s vlastními koupelnami, klimatizací, TV/ DVD, ledničkou, teplou vodou z vlastního odsolovacího
zařízení, ji řadí mezi nejluxusnější lodě Rudého moře.
Pro potápěče máme připravené potápění s nitroxem v ceně z nejmodernějšího míchacího membránového systému na světě!

Využijte možnost absolvovat s námi během pobytu kurz Nitrox diver!

cena: 27. 900.- Kč
(Ceny se mohou změnit dle výše palivových
příplatků či větších kursových výkyvech)

Cena zahrnuje:
v
Týdenní pobyt na lodi pro potápěče - (6 nocí a 6 potápěcích
dnů)
v
Plnou penzi, moučník, ovoce a nealkoholické nápoje po dobu
pobytu (limonády, voda, čaj, káva)
v
Neomezené potápění (foukání vzduch/nitrox) – na ostrovech
max. tři ponory za den z důvodu zákazu nočního potápění
(pouze do 17 hodin)
v
Zapůjčení zátěže, potápěčské láhve 12 l a 14 l DIN, popruhy)
v
Nitrox do 32%
v
Český průvodce a egyptský průvodce mluvící AJ
Cena nezahrnuje:

v
Vstupní vízum do Egypta (koupeno v exchange za 15 Usd)
jinak až 18 Usd

v
Pojištění léčebných výloh, cestovní pojištění a pojištění
individuálního storna za neuskutečnění zájezdu
v
Poslední noc v hotelu Souvenirs ***. Přímo v centru - s večeří a snídaní v Hurghádě (podle odletu) – 17 Euro na osobu,
bakšiš 25 euro (St.John´s a severní nebo jižní cesta z Hurghady)

CESTUJTE A POTÁPĚJTE SE S NÁMI!
naši prodejnu Vodní sporty MIRAGE najdete:
Sokolský ostrov 1 (u vchodu do plaveckého stadionu), tel. 387 311 834;
e-mail: mirage@kubousek.cz

www.miragediving.cz
KUBOUŠEK s.r.o. - divize Vodní sporty MIRAGE, Lidická 1937, České Budějovice;
e-mail: info@kubousek.cz; www.kubousek.cz; www. miragediving.cz

Lokality Safari Jih
Lokalita
Reef Venus
El Disha
Garden Reef
Tobia Arba-Sewn Towrs

Ras Abu Soma
Shab Sheir west
Salem Expres
Shab Sheir ost
Middle reef 1
Panorama reef
Abu Hashish
Megawish
Minia
Susana

Popis
Místo vhodné na rozpotápění.Podlouhlý útes
v malé hloubce s písčitým dnem.
Překrásné místo,vhodné pro1 až 2 ponory
Reef lemující pobřeží
Zajímavé místo. Přímo ze dna trčí vzhůru 7 věží
různého průměru.
Výskyt stalého podnájemníka Klause.Ponory
vhodné pro noční ponory
Výběžek pevniny poskytující mnoho míst.
Krásné zahrádky porostlé korály
Vak trajektu ,který vezl poutníky z Meky.
Příčina potopení najetí na útes. V.r.1991
Korálové náměstí s jeskyňkami a průplavem.
Podmořský labyrint.
Hloubkový ponor. Reef padající do nekonečné
hloubky.
Lokalita složená z jednoho velkého a několika
malých reefů
Ponor na uvolnění v malé hloubce
Izraelská minolovka
Vrak-bohatý na výskyt všech druhů menších ryb.

Hloubka
4-7 m
5-24 m
10-15 m
9-15 m

6-16 m
4-13 m
10-32 m
4-11 m
6-15 m
Max. 40 m
6-10 m
5-8 m
31 m
18 m

Toto jsou možné lokality, které můžeme navštívit, konečné slovo má samožřejmě (jako na každé lodi) kapitán.
Technické údaje lodi Martina I:

v
Klasifikace lodi: Loď *****
v
Kapacita: 22 pasažérů. + 2 divemasters
v
Rok dokončení: červen 2007, první destinace 29.9.2007
v
Délka: 31 m, Šířka: 8 m
v
Motory: 2 x Man 600 HP
v
Generátory: 1 x 75 KW, 1x 60 KW Silent
v
Odsolovaní zařízení
v
Voda: nádrž 15 t
v
Navigace: GPS, radar, echosonda, kompas
v
Komunikace: Marine VHF, satelitní telefon ( možnost
telefonovaní a posílaní SMS)

v
Kyslík: 2 láhve 50l, maska, první pomoc, oživovací přístroj
SPIRETA
Kajuty:

v
12 prostorných dvoulůžkových kajut s vlastním příslušenstvím (sprchy/WC), miniledničkou, klimatizací v každé
kabině, větráky, prostorem na osobní věci a TV + DVD,
8 kajut v podpalubí, 4 kajuty na druhé palubě

v
Centrální klimatizace s vývody v každé kajutě, okruhově
ovládané

v
Další sprchy/WC na palubě a venkovní sprchy na potápěčském platu.
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