




Safaga to niewielka, malownicza miejscowość oddalona 

o 53 km od Hurghady. Bezchmurne niebo, słoneczna 

pogoda, spokój oraz przepiękne rafy czynią to miejsce 

wyjątkowym nie tylko dla amatorów nurkowania. Samo 

miasto, mimo, iż położone blisko hoteli, oparło się 

skutecznie wpływom komercjalizacji, dzięki czemu 

możesz tu stanąć twarzą w twarz z prawdziwym 

egipskim życiem, kulturą i arabskimi zwyczajami. 

Możesz zamienić tu kilka słów z przypadkowym 

przechodniem, zagrać w barze w domino, popalając 

shishę i popijając znakomitą, regionalną herbatę. Tutaj 

każdy może czuć się bezpiecznie. W mieście znajdziesz 

wiele tanich sklepików, kafejkę internetową, bank, 

apteki oraz znakomite regionalne restauracje i bary. 



Piękny 4-gwiazdkowy hotel z mnóstwem zieleni, niska zabudową, 2 basenami, 
rozlegla plażą z palmami... czego chcieć więcej:) 

 



Tobia Kebira 
Wyizolowana rafa wychodząca z płytkiego, piaszczystego miejsca. Oferuje 
interesujące miejsca nurkowe z ławicami ryb, murenami i strzępielami. 

Tobia Soraya 
Rozciągają się od Tobia Island, łańcuchem wieżyczek z piaszczystym dnem 
pomiędzy nimi. Spotkasz tu płaszczki, rogatnice oraz duże ławice banner fish, na 
dnie zaś gorgonie i acroporas. 

Gamul Soraya 
Bardzo kolorowe miejsce z ławicami "zebr" (sweetlip shoals), banner fish i 
chetoników (butterfly fish). Jest to dość mały koralowy blok, możliwy do 
opłynięcia w około pół godziny. 

Panorama Reef 
Jedna z głównych atrakcji tego regionu. Duża formacja korali ześcianami 
opadającymi do ok. 200m. Liczne groty i nawisy, gorgonie i miękkie korale. 
Karanksy (jackfish), barakudy i rekiny (reef sharks) często 
odwiedzają to  miejsce. 

Shab Sheer 
Długa bariera tworzy tu płytka lagunę na południowej stronie i ogród twardych 
korali po stronie wschodniej i zachodniej. Są tu porites, acroporas, korale "fire 
coral" z ławicami karanksów (jackfish) i tuńczyków. 



Wizy 
 Od obywateli Polski jest wymagana jest wiza egipska. Otrzymuje 
się ją za 25 USD na lotnisku w Marsa Alam. Kwota ta dotyczy także 
dzieci. Paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy od daty 
powrotu. 
 
Waluta 
Funt egipski (EGP) dzieli się on na 100 piastrów. 1 USD to ok. 7,15 
EGP a 1 EUR to ok. 9,07 EGP. Wymiany można dokonać w bankach, 
biurach turystycznych oraz kantorach hotelowych i recepcjach. Ich 
kurs nie odbiega znacznie od oficjalnego. Kupcy egipscy przyjmują 
zapłatę również w obcej walucie. W większości hoteli, sklepów i 
restauracji (głównie w rejonach turystycznych) można płacić kartą 
płatniczą i kredytową oraz wymieniać czeki podróżne. Nie wszędzie 
jednak są bankomaty. Wymiana funtów egipskich na inną walutę 
możliwa jest tylko za okazaniem poświadczenia poprzedniej 
wymiany waluty obcej. W sklepach wolnocłowych na lotniskach 
funty egipskie nie są akceptowane. 
 



Zakupy 
Wśród najczęściej kupowanych pamiątek prym wiodą figurki 
staroegipskich bóstw, papirusy z hieroglifami, pachnące olejki, złota i 
srebrna biżuteria, miedziane tace i dzbany, fajki szisze, wyroby skórzane. 
Sklepiki i targowiska uginają się od pamiątek, drobiazgów i rzeczy 
robionych hurtowo na masowy użytek, jednak wśród mydła i powidła 
można wyszukać prawdziwe arcydzieła. Tylko hotele, supermarkety i 
apteki mają ceny stałe. W pozostałych miejscach należy się targować. 

Zdrowie 
Ze względu na zmianę klimatu i flory bakteryjnej - niektórych turystów 
mogą dotknąć zaburzenia przewodu pokarmowego zwane potocznie 
„zemstą faraona”. Należy więc zabrać ze sobą podstawowe leki 
przeciwbiegunkowe i przeciwskurczowe. Nie można pić wody z kranu, 
tylko mineralną z butelki. Apteki egipskie, szczególnie te usytuowane w 
ośrodkach turystycznych, są dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju 
lekarstwa, m.in. na dolegliwości żołądkowe i preparaty na poparzenia. W 
razie poważniejszych problemów należy skontaktować się z lekarzem 
(wystarczy zgłosić taką potrzebę na recepcji lub poprosić o pomoc 
naszego rezydenta). Nie są wymagane żadne szczepienia.  



Kurs nurkowania PADI OWD lub 
KDP/CMAS P1 dla początkujących w 
Egipcie: 
Cena 1000 PLN zawiera: 
• sprzęt 
• licencja  
• logbook 
Cena nie zawiera obowiązkowego 
pakietu nurkowań płatnego na 
miejscu w bazie nurkowej. ( 180 Euro 
za 10 nurkowań z łodzi )  

 
 
 



Program kursu: 
Codziennie począwszy od pierwszego dnia są dwa 
nurkowania przed południem. Przed każdym z nich 
jest  omówienie zajęć, które będziemy wykonywać 
pod wodą. Po południu i obiedzie prowadzone są 
wykłady z teorii nurkowania. Czas trwania kursu 4 
pełne dni.  
 
Wykłady obejmują takie tematy jak: 
• fizyka nurkowa 
• fizjologia nurkowa 
• komputery i tabele dekompresyjne 
• środowisko nurkowe 
• bezpieczeństwo i techniki nurkowe 
 
Zajęcia praktyczne to serie ćwiczeń 
przygotowywujących do przyszłych nurkowań, 
których na kursie jest cztery. 
 
 



Termin wyprawy  

08.10.2015 – 15.10.2015 
Koszt wyprawy nurkowej  

2055 PLN osoba dorosła w pokoju DBL ALL INCL. 
988 PLN dziecko do 12 lat z dwojgiem dorosłych ALL INCL. 

2328 PLN osoba dorosła w pokoju SGL ALL INCL. 
Wpłatę zaliczki w wysokości 650 PLN za osobę należy dokonać na nr. konta: 

56 2490 1044 0000 4200 3874 4508  
Ewa Drucis 

ul. Szpitalna 73/14 
16-400 Suwałki 

Cena wycieczki może ulec zmianie ze względu na ilość dostępnych miejsc w 
samolocie. Najlepiej wpłacić zaliczkę jak najszybciej co gwarantuje niezmienność 

ceny. 
 

 
 

Cena zawiera: 
Przeloty, Transfer z/na lotnisko, Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, Wyżywienie All Incl, Polskojęzyczny 
rezydent, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawiera: 
Opłat za wizę egipską 25 USD/OS, wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowego 
ubezpieczenia: od kosztów rezygnacji i pakiet ubezpieczenia nurkowego oraz sprzętu i pakietu nurkowego (10 
nurkowań z łodzi) – 180 € - płatność na miejscu w bazie nurkowej. 
 



SZKOŁA NURKOWANIA  

JagnaBlue 
Czas na prawdziwą przygodę! 

Przy współpracy z 
Biurem Podróży DIVE TOUR 

www.JagnaBlue.pl 

jagnablue@jagnablue.pl 
 

505 012 602 
509 605 765 

 

http://www.jagnablue.pl/

