Punaisenmeren safari, Safagan alue – suorat lennot!
1.-8.3.2019
Punaisenmeren safari Egyptiin kauniille Safagan alueelle, joka sopii kaiken tasoisille sukeltajille.

Matkan hintaan sisältyy:
- Lomalento Helsinki – Hurghada – Helsinki
- Lämpimät ateriat ja juomat lennoilla
- Lentokenttäkuljetukset kohteessa ja muut tarvittavat kuljetukset kohteessa sekä avustaminen kentällä
- Egyptin viisumi Suomen passin haltijoille
- 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
- Laivalla ollessa täysihoito (aamupala, lounas, välipala, päivällinen), sekä virvoitusjuomat (kahvi, tee, limsa)

Matkan hinta: 1 390 €
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
- 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. 0,08 € / 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:
Lentoyhtiö JetTime
Meno (ajat paikallista aikaa):
Lähtöpaikkakunta Helsinki, Suomi
Saapuminen Hurghada, Egypti

1.3.2019, 8:50
1.3.2019, 14:05

Paluu (ajat paikallista aikaa):
Lähtöpaikkakunta Hurghada, Egypti

8.3.2019, 15:15

Saapuminen Helsinki, Suomi

8.3.2019, 21:05

Matkatavarat
1 kpl laukku ruumaan max 20 kg, sisältäen 5 kg käsimatkatavaran.
1 kpl sukellustavaralaukkuja ruumaan max 30kg, HUOM! lisäveloituksesta 41€/hlö/suunta. Tilataan erikseen
lentoyhtiön verkkosivulta.
Lisätietoja matkatavaroista JetTimella voit lukea täältä.

Reitin sukelluskohteet
Safagan alueen safarireitti pitää sisällään helppoja ja upeita korallisukelluskohteita. Monissa kohteissa löytyy niin
kovaa korallia kuin pehmytkorallia silmin kantamattomiin. Korallien lähellä ja päällä leijuessa voi hyvin kuvitella
olevansa Nemoa etsimässä elokuvan kohtauksissa niin korallien kuin kalojen moninaisuuden suhteen. Reitillä ei
tarvitse tehdä pitkiä siirtymiä, koska kaikki kohteet ovat lähellä toisiaan. Tämä reitti suosii luontokohteista
pitävää virkistyssukeltajaa, vapaasukeltajaa sekä auringonpalvojaa. 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, lukuun ottamatta 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. Punaisessa meressä on yli 1100 erilaista kalalajia ja sieltä on
tavattu yli 200 erilaista korallityyppiä.

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

