
 

EGYPT DREAM DIVING TRIP  2022 

 

All in one. Nejlepší egyptské lokace v jednom jedinečném safari : 

Brothers – Deadalus – Zabargad – Rocky Island – St.Johns – Furry - Elphinstone 

26.3. - 5. 4. 2022      MY TALA     

 

 



 

Není čas ztrácet čas potápěním na „obyčejných“ egyptských lokalitách.  

Které jsou nejlepší potápěčské destinace v Egyptě ? Nad odpovědí není třeba moc váhat : 

Jsou to malé ostrůvky sopečného původu obklopené hlubokým mořem a obrostlé nádhernými útesy 

Brothers – Deadalus – Zabargad – Rocky Island – St.Johns – Furry Shoal – Elphinstone 

 

 

 

Během naší více než 650 km dlouhé plavby budeme 

labužnicky vychutnávat  z těch nejvybranějších potápěčských 

chodů, které Rudé moře v Egyptě nabízí. Nekonečně hluboké 

stěny sopečných ostrůvků bohatě porostlých korály zde 

poskytují  útočiště nejen klasické  korálově havěti (klipky, 

očaři, chňapalové, chrochtalové, osténci, napoleoni, murény, 

želvy), ale i velkým pelagickým obyvatelům hlubin  (žraloci, 

tuňáci). Ze žraloků se můžeme těšit na šediváky, hedvábné, 

oceánské dlouhoploutvé (C. longimanus), kladivouny (v 

poslední době zejména na Deadalusu), a při troše štěstí i liščí 

(Brothers) a když nám štěstětna opravdu popřeje tak třeba i 

tygřího (čas od času bývají viděni ve vodách mezi Rocky 

Island a Zabargadem). Též navštívíme minimálně tři parádní 

vraky (Aida II, Numibia na Brothers a Moma na Zabarghadu). 

Dlouhé přeplavby mezi některými lokacemi (9 h) nám vadit 

nebudou, neboť jsou naplánovány na noční čas. Jelikož vítr 

skoro vždy fouká od severu, znamená to že skoro celou dobu 

poplujeme v pohodě „po větru“ a „po vlně“.  

Trasa naší mimořádné plavby bude dvojnásobně až 

trojnásobně delší než jsou klasická potápěčská safari a 

budeme se potápět v pěti národních parcích.     



 

  

 

  

 

  

Zázemím pro naše jedinečnou plavbu Rudým mořem bude 37 m  dlouhá luxusní loď MY TALA pro 22 lidí. 
 

 



Loď je poháněna dvěma motory (2 x 580 HP) a kromě 11 komfortních dvoulůžkových kajut disponuje prostorným 

vnitřním salonem a dvěma sundecky pro relax mezi ponory. Poskytuje spolehlivé zázemí jak nám, rekreačním 

potápěčům, tak i hloubkovým tekkies (možnost zapůjčení rebreatherů a podmořských skútrů.) 
 

Na lodi je k dispozici 25 monolahví (12 l), 10 dvojčat, 10 stage lahví. Plní se vzduchem (v ceně), za příplatek též 

nitroxem a trimixem – podle přání a kvalifikace potápěče. Na potápění budeme vyrážet třikrát až čtyřikrát denně 

(první a poslední den plavby jen 2 ponory) a je zde nutno sem tam počítat i s proudy (driftové ponory) a je dobré 

sebou mít proudové háky a zcela bezpodmínečně též bójky. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Cena  1 915 EURO/os.  zahrnuje:  

• Transfer z letiště v Hurghadě na loď  

• Transfer z přístavu Marsa Alam na letiště 

• 11 x ubytování v dvoulůžkové kajutě na luxusní lodi M/Y TALA s plnou penzí, WiFi internet 

• Káva, čaj, voda a ovoce (banány) po celou dobu pobytu na lodi 

• 30 - 40 famosních ponorů  podle situace a sil  

Cena dále zahrnuje náš společný příspěvek na ochranu moří a oceánů v rámci projektu Hope4Ocean 

 

https://www.divingincuba.cz/zajimavosti-a-aktuality/163-hope-4-ocean-2


Cena nezahrnuje: 

- letenku Praha – Hurghada  a Marsa Alam – Praha včetně letištních poplatků (cca 12.000 Kč) 

- pojištění potápěčské + cestovní + covid pojištění 

- alkoholické nápoje na baru 

- egyptské vízum 

- přístavní a palivové taxy, poplatky za vstupy do 5 národních parků 429 EURO (k placení na lodi) 

- NITROX single tank 90 EUR/10 dní 

- NITROX dvojče 135 EUR/10 dní 

- 15 l tank 8 EUR/den (komu by nestačila 12 l lahev) 

- stage lahev 5 EUR/den 

- dvojče 12 EUR/den 

- bakšiš cca 100 EUR 

  

Akci pořádají 

                                     &                                                                               

 

Více info na tel. 774-832315 nebo milos@hope4ocean.com 

 

https://www.luxuryyachtmaldives.com/my_duke_york.php

