
 

 

 Mořská rezervace Daedalus, Rocky island, Zabargad 

 

Nádherné potápění v jižní části Rudého moře 

Termín: 21.-28.10. 2023 

Cena: 34 700 Kč 

Náročnější plavba, vhodná spíše pro pokročilejší potápěče, směřující na jih Egypta - 
do oblasti mořského parku Daedalus reef, který je v posledních letech nejlepší 
egyptskou lokalitu na pozorování žraloků – hlavně kladivounů ale i šedých, 
útesových, dlouhoploutvých,... Na zpáteční cestě si můžete užít i krásné korálové 
labyrinty Claudia či El Malahi, delfíny na Sataya. 

1.den: přílet do  M. Alamu, transfer busem na loď cca 40 km, nalodění v Marsa Alam. 

2.den: kontrolní ponor na přípobřežním reefu - Marsa Shaona nebo Marsa Mubarak – 
chráněné zátoky při pobřeží s možností klidného rozpotápění na přípobřežních 
reefech. Dna těchto zátok jsou porostlá mořskou trávou, která je potravou želv a 
dugongů, tudíž je zde velká pravděpodobnost spatřit tyto nádherné živočichy. 
odpoledne Elphistone - útes se strmými stěnami proslavený nejen bohatou 
podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se 
často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů, kromě nich se tu 
často vykytují i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,… noční 
přejezd na Deadalous. Při vyplutí z Marsa Alamu rozpotápění na Shaab Marsa Alam 
a Habili Marsa Alam. 

3-4.den: potápění na Deadalousu – osamělý oválný reef daleko na volném moři se 
stěnami spadajícími do bezedných hloubek. Dedelous je méně navštěvovaný než 
proslavené Brother Islands a snad i proto je zde také větší pravděpodobnost na 
setkání se žraloky vč. kladivounů a dlouhoploutváku, mantami, tuňáky, kranasy a 
dalšími pelaktickými rybami,... Mezi ponory je možná návštěva majáku postaveného 
na tomto reefu 

5.den: Zabargad – relativně velký ostrov na kterém se už v dobách faraonů těžily 
drahokamy. Celý ostrov je chráný reefem s překrásnými stěny pokrytými bohatými 
měkkými i tvrdými korály, gorgoniemi a další mořskou flórou… Během ponoru se zde 
s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky, či s jejich většími 
příbuznými – žralokem dlouhoploutvým, šedým,…. Kromě žraloků se zde vyskytují 
samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí manty, siby, a 
samozřejmě různé druhy menších korálových i pelaktických ryb… V době kladení 
vajec se zde zdržuje i nadprůměrné množství mořských želv. Na vnější straně 
ostrova se nachází i několik vraků. 



Rocky Island – tento ostrov doposud nedotčený lidskou činností je řezen mezi 5 
nejlepších lokalit Rudého moře. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky 
častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků 
stříbrných a dlouhoploutvých, …), mant i želv… Vnější strany jsou bohatě porostlé 
velkými větevníky a dalšími druhy měkkých i tvrdých korálů 

6.den: Shaab Mahsour – další bombónek pro milovníky strmých stěn a nekonečných 
hlubit. Na jižním cípu přechází stěna v mělčí plato, pokryté barevnými měkkými 
korály se sasankami obydlenými klauníky, s častým výskytem murén, želv, kranasů, 
kaniců i občas mant či žraloků. Shaab Claudia – jeden z mělčích ale přesto 
fantastických reefů s nádhernou korálovou výzdobou, množstvím korálových rybek a 
členitým systémem jeskyní v JZ části. Toto místo je rájem pro filmaře a fotografy, 
kteří zde mohou využít fascinující hry světla a stínů… El Malahi – útes ještě bohatší 
než Claudia - sice bez  jeskyní, zato však rozeklaný mnoha průplavy na fantastický 
labyrint podmořských věží. Dle našeho názoru nejkrásnější korálová zahrada v eg. 
části Rudého moře!! 

V případě zájmu je možné vypustit Mahsour a místno něj zařadit do 
programu Satayu - reef v jehož severní části se zdržuje hejho až 50ti delfínů 
dlouholebých se kterými je možné ráno šnorchlovat, odpoledne návrat na sever 

7. den: závěrečné ponory na Shaab Sharm, Shaab Marssa Alam nebo opět na 
úžasném Elphistone či přípobřežních reefech –  Marsa Shoana či Marsa Mubarak - 
zátoky kde se v odpoledních hodinách často zdržuje přátelský dugong, při troše 
štěstí potápění či šnorchlování s tímto mořským savcem. Kromě něj zde žijí obrovské 
mořské želvy, kytarovci, rejnoci… Tento den se dělají max. 2 ponory, po obědě 
návrat do přístavu .  

8.den: transfer na letiště, odlet do ČR 

!!! Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody 
účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi  

a pot. průvodce!!! 

Zálohy: 

1/ Při přihlášení :                             23 200 Kč 

2/ Doplatek:       do 20. 5.  2023     11 500 Kč 

Číslo účtu je: 2701775123 / 2010 

 



  

Cena safari zahrnuje: 

6-ti denní potápění (2-4ponory denně) na plně vybavené pot. lodi s posádkou a 
divemasterem, kompresory, generátory, čluny..., ubyt. na lodi, plnou penzi během 
pobytu na lodi včetně nealko nápojů, pot. lahve (12L) a olova (opasek vlastní), 
transfery z a na letiště, pokud se nebude 1.nebo 7.noc spát na lodi - ubyt. v hotelu 
(děje se tak jen vyjímečně), základní povolení k vyplutí včetně poplatku Reef 
protection, nalodění od 12 hod, vylodění v 08:00 popř. dle doby příletu a návaznosti 
předchozí a následujíc skupiny nalodění dříve a vylodění později…  

letenku Praha – Marsa Alam – Praha 

 

Cena nezahrnuje: 

egypt. vízum 25 USD 

bakšiš posádce cca 50 Eur / os 

potápěčský poplatek národní parky: Zabargad, Rocky Island, Dedalous 80 Eur / os 

15L láhve – 50 Eur / týden  

Twin set 2x12L – 90 Eur / týden 

kyslíkově čisté stage láhve 

kurzy potápění absolvované během safari  AOWD, nitrox 

plnění nitrox, trimix. 



vyplutí 1.den tj. 7 potápěcích dnů – 30 Eur / os  

(pokud to připravenost lodi a pobřežní stráž dovolí, odjezd z přístavu až po 14:00).  

Upozorňujeme, že v současné době je v Egyptě nejistá situace ohledně cen paliva. V 
případě jejich výrazného zvýšení může být účtován palivový příplatek dle reálného 
zvýšení ceny paliva. 

 Na námi standartně využívaném letu máme domluven váhový limit 23kg + 5 kg 
příruční zavazadlo + bez záruky část letenek s navýšením na 32kg!! 

 

Na potápění s vámi se těší team  Oceanpadi: 

 

 Ondřej, Michal, Martin, Irča 

 

www.oceanpadi.cz 

 

 

 

 


