Erikoispitkä safari Punaisellamerellä – All the best!
4.-17.11.2018
Huikea "All the best of Red Sea" safari yhteistyössä Suomalaisen Sukelluskoulun kanssa marraskuussa 2018 -12
sukelluspäivää maailman parhailla vesillä.
Matka on varma! Enää 6 paikkaa jäljellä.

Alustava reittisuunnitelma:
Päivä 1: Check dive, Abu Nuhas
Päivä 2: Rosalie Möller, Thistlegorm
Päivä 3: Thistlegorm
Päivä 4: Ras Mohammed
Päivä 5: Ras Mohammed
Päivä 6: Brothers Islands
Päivä 7: Brothers Islands
Päivä 8-9: Daedalus Reef
Päivä10-11: Elphinstone
Päivä 11-12: Hurghada

Matkan hintaan sisältyy:
- Reittilennot Helsinki - Istanbul - Hurghada - Istanbul – Helsinki
- Lämpimät ateriat ja juomat lennoilla
- Lentokenttäkuljetukset kohteessa ja muut tarvittavat kuljetukset kohteessa sekä avustaminen kentällä
- Egyptin viisumi Suomen passin haltijoille
- Liveaboard Punaisellamerellä täysihoidolla, 12 päivää ja 12 yötä veneellä
- Paikallisopas sekä Oulun Sukelluskeskuksen oma opas
- Kaikki sukellukset matkalla - tavallisesti 3-4 per päivä pl. aluksen lähtö- ja saapumispäivät, jolloin tavallisesti 23 sukellusta
- Aluksella olevat standardisäiliöt (yleensä ALU 12 ltr) ja painot
- Luonnonpuistomaksut, viranomaismaksut ja polttoainelisä
Matkan hinta: 2 390 €

Hintaan ei sisälly:
- Henkilökohtaiset sukellusvarusteet; mikäli tarvitset vuokravarusteita, mainitse siitä varauksesi yhteydessä
- Vapaaehtoinen painekammiovakuutus (6 €)
- Vapaaehtoinen matkavakuutus; kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy
peruutusturvavakuutus
- Skootterit 25 € / sukellus
- Alukselle saatavilla WLAN-yhteys ennakkotilauksella (15 € / vko, väh. 2 tilaajaa)
- 15 ltr terässäiliö 36 € / vko
- Tuplasäiliöt 72 € / vko
- Nitrox (60 € / vko / 12 l säiliö, 70 € / vko / 15 l säiliö, 90 € / vko / tuplat/sidemount

-

Deco-happi 30 € / vko, rebe-happi 20 € / vko
Helium n. 0,05 € / litra
Sofnolime noin 11 € / kg, hinta vahvistetaan varattaessa
Tipit miehistölle ja paikallisoppaalle, suositus yht. n. 30-50 €
Olut (á 3 €) ja viini (16 € / pullo)

Lentoaikataulu (päivitetty 09.07.2018):
Meno (ajat paikallista aikaa):
Lähtöpaikkakunta Helsinki, Suomi
Saapuminen Istanbul, Turkki
Lähtö Istanbul, Turkki
Saapuminen Hurghada, Egypti

3.11.2018, 18:10
3.11.2018, 22:40
4.11.2018, 01:05
4.11.2018, 02:50

Lentoyhtiö Turkish Airlines
Paluu (ajat paikallista aikaa):
Lähtöpaikkakunta Hurghada, Egypti
Saapuminen Istanbul, Turkki
Lähtö Istanbul, Turkki
Saapuminen Helsinki, Suomi

17.11.2018, 03:45
17.11.2018, 07:50
17.11.2018, 09:10
17.11.2018, 11:40

Lentoyhtiö Turkish Airlines
Matkatavaran painorajat Turkish Airlinesilla Hurghadaan ilman lisäveloitusta:

HUOM: Turkish Airlines säilyttää aiemman matkalaukkukiintiönsä.
1 kpl laukku ruumaan max 30 kg
1 kpl sukellustavaralaukkuja ruumaan max 30kg
1 kpl käsimatkatavara max 8 kg.
Lisätietoja sukellusvarustelaukusta: Sports equipment.

Reitin varrella olevia kohteita:
Tämän liveaboardin aikana sinulla on mahdollisuus kokea Punaisenmeren tunnetuimpia ja suurimpia hylkyjä
sekä Ras Mohammedin kaunista korallia ja seinämää.
Kaikissa sukelluspaikoissa on säävaraus. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa sukelluspaikkojen valintaan ja viimeinen
päätös on aina aluksen päälliköllä. Mukana paikallisopas sekä oma oppaamme.
Safarin aikana on mahdollista tehdä 3-4 sukellusta päivässä, lukuunottamatta viimeistä safaripäivää, jolloin
tehdään tavallisesti kaksi sukellusta.

Egypti ja Punainenmeri
Egypti on vertaansa vailla oleva sukelluslomakohde, joka on snorklaamisen ja sukeltamisen harrastajien mekka.

Punaisenmeren kimaltavan pinnan alla piileksivät maailman hienoimpiin kuuluvat koralliriutat. Lentoaikaa
Suomesta on vain viitisen tuntia ja perillä sinua odottavat Punaisenmeren rannat, ihana ja tasainen lämpö,
kristallinkirkkaat sukellus- ja snorklausvedet.
Punaisenmeren nimi johtuu siellä havaittavasta Trichodesmium erythraeum -nimisestä levästä, joka
"kukkiessaan" muuttuu punertavan ruskeaksi. Meren punaisuutta lisää auringonlaskun aikaan sen pinnasta
heijastuvat punasävyiset vuoret sekä toisinaan punaisena hehkuva taivaanranta.
Punainenmeri on suolaisimpia ja lämpimimpiä kaikista merielämää sisältävistä vesistöistä. Suotuisista
merivirroista ja runsaasta haihtumisesta johtuva meren korkea suolapitoisuus ovat luoneet erinomaiset
edellytykset rikkaalle eläimistölle ja koralliriutoille. Punaisessameressä on yli 1100 erilaista kalalajia ja sieltä on
tavattu yli 200 erilaista korallityyppiä.

Thistlegorm
Aluksen viimeinen matka alkoi Glasgowsta. Alus oli täynnä lastia, joka sisälsi kiväärejä, ammuksia, lentokoneen osia,
kumisaappaita, autoja, moottoripyöriä ja tunikat kahdeksannelle armeijalle Pohjois-Afrikkaan. Jopa kaksi höyryveturia
ja liikkuvaa kalustoa oli lastattu aluksen kannelle. Veturit olivat Egyptin rautateille ja rakennettu Glasgow'ssa.
Rakennettu: 1940 (Sunderland, England)
Haaksirikkoutui: 1941
Aluksen pituus: 127m (415ft)
Hylyn sijainti: ha'ab Ali, North Red Sea, Egypt.
Syvyys: 18m - 33m

Brother Islands -alue
Brother Islands ovat kaksi vedenalaisen vuoren huippua, jotka nousevat syyvyyksistä pintaan keskellä Punaistamerta
noin 80 kilometrin päässä rannikosta. Saarten korallien peittämät seinämät tarjoavat uskomattomia
sukelluselämyksiä. Saarten ympärillä liikkuu runsaasti isoja kaloja kuten oceanic whitetip- ja vasarahaita.
Pohjoisemman saaren, eli Big Brotherin rinteillä makaa kaksi hylkyä, suuri rahtialus Numibia ja egyptiläinen yhteysalus
Aida II. Eteläisellä reunalla koet uskomattoman sukelluksen, missä voimakkaat virrat ruokkivat vaikuttavan näköisiä
korallimetsiä. Pienemmällä Little Brother saarella virta kulkee idästä länteen ja siellä on hyvä mahdollisuus nähdä
erilaisia haita, barracudia, tonnikaloja ja muita suurempia kaloja vaeltamassa ohitse.

Rosalie Möller
Rosalie Möller upposi aamuyöllä lokakuun 8. päivä vuonna 1941 vain kaksi päivää Thistlegormin upoamisen
jälkeen. Kaksi pommia räjähti nelos lastiruuman kohdalla aiheuttaen pahaa tuhoa tyyrpuurin puoleisella
reunalla. Alus upposi nopeasti, mutta vain kaksi menehtyi haverissa.
Rakennettu: 1910 (Glasgow, Scotland)
Haaksirikkoutui: 1941
Aluksen pituus: 115m (377ft)
Hylyn sijainti: Gobal & Quisum saarien välissä, Egypt.
Syvyys: 20m - 46m

Panorama Reef
Panorama riutta on yksi Safagan alueen kuuluisimmista sukelluspaikoista, missä on mahdollista kokea
unohtumattomia virtasukelluksia. Tiputtautuessasi veteen riutan pohjoispäässä kannattaa viettää hetki aikaa ja
silmäillä lajeja, jotka ruokailevat virrassa ennen kuin suuntaat virran mukana joko riutan itä- tai länsipuolelle.
Mikäli haluat tutustua kuuluisaan Anemone Cityyn, kannattaa sinun jäädä eteläpäähän. Tasangolta löydät
vedenalaisen paratiisin, missä on lukematon määrä anemoneja ja merivuokkoja.

Tässä linkki kevään 2015 osittain saman reitin videoon.

Oulun Sukelluskeskus Oy on rekisteröity Kuluttajaviraston valmismatkarekisteriin matkanjärjestäjänä
rekiströintitunnuksella 14/17/Mj.
Palveluhinnaston mukainen palvelumaksu 15 € / varaus peritään.
Katso alta voimassa olevat ehdot:
Yleiset valmismatkaehdot
Lisä- ja erikoismatkaehdot

