10-17 DECEMBER 2015

SHARK SAFARI

BROTHERS ISLANDS

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ!

Η ΠΑΡΕΑ ΣΟΥ!

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ!

9 χρόνια τώρα
ταξιδεύουμε στους
κορυφαίους
προορισμούς του
πλανήτη.

Δημιουργούμε
παρέες που
λατρεύουν το
βουνό, τη θάλασσα,
την περιπέτεια!
Παρέες, όχι
κοπάδια τουριστών.

Σας προσφέρουμε
κορυφαίες
ταξιδιωτικές
υπηρεσίες γιατί
είμαστε ταξιδιώτες,
όπως είσαστε και
Εσείς!

Πληροφορίες-Κρατήσεις
Geo@aqualized.com
+306932482779
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10 - 17 Δεκεμβρίου 2015.

SHARK SAFARI

8 ημέρες στην μαγική Ερυθρά θαλασσα.
6 καθαρές καταδυτικές μέρες,
15 τουλάχιστον μοναδικές καταδύσεις.
Τα νησιά Βrothers είναι 2 μικρά νησάκια
στην μέση της Ερυθράς Θάλασσας
(ακατοίκητα εκτός ενός μικρού φυλακίου
του στρατού στο μεγάλο Brother που φυλάει
τον Φάρο…)
Έχουν εξαιρετική ποιότητα κοραλλιών
(μαλακών κ σκληρών), 2 βαθιά ναυάγια
(επισκέψιμα όμως), απίστευτη ποσότητα
ζώνης σε ψαριά υφάλου αλλά και πελαγικά.
Δελφίνια, ναπολέων, σφυροκέφαλοι, γκρίζοι
καρχαρίες, white tip υφάλου, longie manus
(oceanic white tip), thresher (καρχαρίας
αλεπού) και γιγάντια μαντα είναι κάποια από
τα πλάσματα που ελπίζουμε να δούμε!
Το ταξίδι αυτό απευθύνεται σε έμπειρους
δύτες.
Σχεδόν όλες οι καταδύσεις γίνονται σε
σημεία με έντονα ρεύματα (πολλές φορές
αυτά τα ρεύματα ειναι αδύναμα ή
ανυπαρκτα όμως). Οι δύτες θα πρέπει να
μπορούν να ελέγχουν τέλεια την
πλευστότητα τους και επειδή θα ζήσουμε
πάνω σε ένα σκάφος επί μια εβδομάδα,
καλό θα είναι να μην ζαλίζονται….
Μεταξύ των καταδύσεων θα αφήσουμε το
φιλόξενο πλήρωμα του σκάφους να μας
κακομάθει με εξαιρετική διεθνή και
αραβική κουζίνα, θα απολαύσουμε
ξενοδοχειακές υπηρεσίες 5 αστέρων και θα
κάνουμε ηλιοθεραπεία στα άνετα
καταστρώματα του πλοίου.

Ταξιδεύουμε στα
Brothers Islands,
στο κορυφαίο
καταδυτικό σημείο
της Eρυθράς
Θάλασσας!
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Συνολικά, αναμένουμε να
πραγματοποιήσουμε 15 με 17 καταδύσεις
σε 6 καταδυτικές ημέρες.
Το σκάφος θα ξεκινήσει και θα επιστρέψει
στη Hurghada.
Οι πτήσεις μας:
10Dec MS 748 ATH CAI 1600 1750
10Dec MS 341 CAI HRG 1930 2040
17Dec MS 043 HRG CAI 0645 0745
17Dec MS 0747 CAI ATH 1030 1230

ΤΙΜΗ:

1340 ευρώ κατ’ άτομο σε δίκλινη καμπίνα.
(υπολογισμένη για 20 συμμετέχοντες).

Προσαύξηση κατα 120 ευρώ αν δεν είμαστε
20, με ελάχιστη συμμετοχή τα 11 άτομα.
Απαιτειται προκαταβολή 400 ευρώ.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Tα αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
και όλες οι μεταφορές από και προς πλοίο
και αεροδρόμιο. Οι φόροι
αεροδρομίων.Όλες οι καταδύσεις και όλα
τα γεύματα. Όλα τα αναψυκτικά και
ροφήματα. Η χρήση nitrox στο πλοίο.
Δεν συμπεριλαμβάνονται:
τα αλκοολούχα ποτά,
η ενοικίαση εξοπλισμού,
η βίζα Αιγύπτου (25 usd),
τα φιλοδωρήματα 40 ευρω,
η υποχρεωτική καταδυτική ασφάλεια,
η επιβάρυνση μονόκλινου 450 ευρώ,
Οι φόροι πάρκων 65 ευρώ (πληρωτέοι
τοπικά) στο πλοίο.
Αντίξοες καιρικές συνθήκες προφανώς
ενδέχεται να αλλάξουν τo προτεινόμενο
δρομολόγιο, ο καπετάνιος του σκάφους
έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο για τη
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε!
Η τιμή είναι υπολογισμένη στην σημερινή
τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων.

THE YACHT

GOLDEN DOLPHIN 3
Year built:2008
Length:/Beam: 37 metres/8
metres
Cabins: 8 twin cabins with
AC, minibar ensuite
bathrooms on dive deck; 2
twin cabins & 2 cabins with
double bed on the upper deck,
with AC, minibar, ensuite
bathrooms.
Saloon: spacious saloon with
AC with separated areas (bar,
dining,
TV corner with DVD, Video
and sound system)
Decks: 1 divedeck with
platform, 2 sundecks
Water: 2 desalinating unit,
4500lt per day

Engines: 2 x MAN, each 750
HP
Generators: 2 x 100 kW
(230 V)
Compressors: 2 x
L&W280EC; 1x Membran
LP 507l
Communications: VHF,
DSC (Area I and II), Satellite
EPIRB, Satellite phone
Tanks: 12l-aluminum-tanks
DIN/INT
Zodiac: 2 Inflatable Rib with
outboard engine (25 PS)
Safety: Life rafts and jackets,
Oxygen and first aid
Nitrox: FOR FREE !!!

Πληροφορίες-Κρατήσεις

Geo@aqualized.com
+306932482779
To ταξίδι διοργανώνεται υπό την
αιγίδα του Aktina Travel Group,
Φιλελλήνων 26, Σύνταγμα,
2104221800
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LIVING ON BOARD!

Όποιος έχει ζήσει έστω και
μια φορά την εμπειρία ενος
liveaboard, ξέρει ότι ΔΕΝ
υπάρχει καλύτερη
ταξιδιωτική-καταδυτική
εμπειρία!
Εξαιρετικό service,
Καταπληκτικές καταδύσεις,
Νοστιμότατο φαγητό,
Καλή παρέα.

Το ημερήσιο πρόγραμμα σε μια unbelievaboard εμπειρία!
Ξύπνημα στις 05.45 (είναι λίγότερο βαρβαρο από οτι ακούγεται!).
Στις 06.15 briefing και στις 06.45 στο νερό.
Οι καταδύσεις κρατάνε περί τη μία ώρα.

Αμέσως μετά την απογευματινή βουτιά, φρεσκοψημένα γλυκά του
ταψιού και τσάι στο deck.
18.15 briefing για τη νυχτερινή κατάδυση (όπου επιτρέπεται).

8.15 Πρωινό και κατόπιν ηλιοθεραπεία.

Και επειδή μετά από όλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα ο
δύτης να νοιώθει μια αδυναμία, στις 20.30 έχει
καμπανάκι για το δείπνο.
Η μέρα τελειώνει με ποτό και πούρα κάτω από
δισεκατομμύρια αστερια (η απουσία πολιτισμού σε
ακτίνα εκατοντάδων μιλίων καθώς και η παντελής
έλλειψη υγρασίας αποκαλύπτει όλο το μεγαλείο του
νυχτερινού ουρανού βαθειά στο νότο της ερυθράς
θάλασσας).
Δεν ξέρω αν ακούγεται κουραστικό όλο αυτό , αλλά πιστέψτε
με δεν είναι. Προσωπικά το ονομάζω την απόλυτη καταδυτική
εμπειρία!

Στις 10.30 καμπανάκι για briefing ( ένα καμπανάκι μας
ειδοποιεί για την έναρξη του briefing και του eating και
πιστέψτε με χτυπάει ασταμάτητα όλη τη μέρα!) και
μετά κατάδυση.
Στις 12.45 μεσημεριανό και κατόπιν κι άλλη
ηλιοθεραπεία κι άλλη ξάπλα…

Diving
the Red Sea
the best
possible
way!

Στις 15.45 κι άλλο καμπανάκι , κι άλλο briefing , άλλη μια υπέροχη
κατάδυση…
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