
                                                             
   
Pozývame Vás na južné potápačské SAFARI v Červenom mori, do oblasti na juh 
od Marsa Alam blízko sudánskej hranice, kam sa dostanú iba safari lode a kde je 
Červené more nedotknuté a plné divokého života.   

Poďte sa s nami potápať na DDEEEEPP  SSOOUUTTHH  SSAAFFAARRII! 

 

    
 

Potápačské lokality plavby DEEP SOUTH SAFARI:  Saint John, Habili Ali, Habili Gafar, Small 
Gotaa, Big Gotaa, Basall, Om Khararim, Sataya, Abu Galawa, Malah, iClaudio, Maksour, 
Elphinstone. 

  

Plaviť sa budeme osvedčenou safari-loďou RRAAMMAADDAANN  33   ktorá je veľmi pekná a pohodlná, kotví            
v marine Ras Ghalib v oblasti Marsa Alam.  
 

 

 
 
 

                                                                                                                                                      

                                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cena:   990 € za osobu v dvojlôžkovej kajute 

 

V cene je plavba luxusnou loďou RAMADAN 3 v prekrásnej oblasti - St. Johns, Sataya, 
Elphinstone.... a v ďalších potápačských lokalitách hlbokého juhu, ubytovanie v dvojposteľových 
kabínach s vlastnou toaletou a sprchou, celodenná strava, voda, káva, čaj, ovocie, sladkosti, 3 – 4 
ponory denne, plnenie vzduchom do 12l hliníkových fliaš, olovo, potápačskí sprievodcovia, transfery 
z Hurghady do Marsa Alam a späť.  
 
 

Termín:    2255..66..  ––    33..77..22001166 
 

RAMADAN 3 bola postavená špeciálne pre 

potápačské safari, preto je vybavená extra veľkou 
zadnou plošinou –  potápači tak majú maximálny 

priestor a pohodlie pre prípravu na ponory.  
 

Pre oddych, relax a spoločenské posedenia slúžia 

štýlové salóny, jedáleň, vonkajší a vnútorný bar s HiFi 
a video súpravou. Ovocie a sladkosti sú k dispozícii 

non-stop. Ochotný a aktívny personál je vždy poruke. 
Pohodlný oddych poskytuje slnečná aj krytá paluba. 

Sprevádzať nás budú vynikajúci guidi Ahmed 

a Roland. 
 

 

Všetky kabíny sú veľkoryso zariadené a vybavené 
komfortnými veľkými posteľami, individuálne 
nastaviteľnou klimatizáciou, vlastnou kúpeľňou 
a toaletou.  
 

Loď má špičkové technické a bezpečnostné 
vybavenie a bola testovaná podľa medzinárodných 
štandardov. Ponúka teda nielen príjemný, ale aj 
bezpečný pobyt a potápanie. 
 

 



 
 
 
V cene nie je zahrnuté: letenka Viedeň-Hurghada-Viedeň s FlyNiki s 23kg limitom na batožinu 
a na ceste späť ubytovanie na 2 noci v hoteli Grand**** v Hurghade (cca 419 €), povolenie na 
vstup do národného parku (50€), sýtené nealkoholické nápoje, pivo, alkoholické nápoje, bakšiš, 
egyptské vízum (25€), komplexné cestovné poistenie, potápačské poistenie. Plnenie NITROX-om na 
celý pobyt (60 €), objednať je možné 15l fľašu (30 € týždenný paušál). 
 

 
 
 

         
                 
           
Priestory pre hostí: dvojlôžkové kabíny, každá kabína má vlastné WC, sprchu a klimatizáciu. 

Na lodi sú dva salóny/bar, jedáleň s pohodlnými sedačkami a audio/video technikou. Loď má dve slnečné 
paluby s ležadlami, jedna je tienená. 

Na zadnej plošine má každý potápač miesto pre svoj výstroj. 

Plnenie: vzduch/Nitrox. 
 

 
 

Cesta je limitovaná počtom 9 účastníkov. 
Rezervácia je potvrdená uzavretím zmluvy o zájazde a úhrade 50% z celkovej ceny.  

 Loď napĺňame priebežne - preto, kto sa skôr prihlási, ten aj pocestuje. 
 
 

Ak sa prihlásite do 31.3.2016, dostanete  
plnenie Nitroxom ZADARMO!!! 

 

 
 

TEŠÍME SA NA CESTOVANIE A POTÁPANIE S VAMI! 
Prihlásiť sa môžete osobne v  Nautilus-e  

 

nautilus@nautilus.sk,  dorot@nautilus.sk 

NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobákova 21, 851 02 Bratislava   Tel.: 02/6720 9033 

 

 
 

    POD VODOU SME DOMA !    
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