Red Sea Boats

Holidays

Cégünk, a Red

Sea Boats Holidays Kft. egy magyar-egyiptomi közös vállalkozás.
Közel 10 éve szervezünk búvárutakat a Vörös-tengerre.
Szakértô csapat vagyunk többéves üzleti és turizmus tapasztalattal.
Hajóink legénysége és munkatársaink széles körû búvárpiaci
és hajóüzemeltetési gyakorlattal rendelkeznek.

Mivel

Kik

vagyunk

Red Sea Boats Holidays elsôdlegesen nagykereskedelmi búvártúraközvetítéssel foglalkozik. Szolgáltatásainkat elsôsorban búvártúra-szervezôknek,
búváriskoláknak és búvárkluboknak ajánljuk.
Fô üzleti tevékenységünk szafarihajók bérbeadása szabadidôs búvárkodás
céljából a Vörös-tengeren egyiptomi és szudáni úti célokkal, valamint búvártúrák
szervezése egzotikus országokban.

foglalkozunk

Búvártúrákat szervezünk saját mûködtetésû luxushajóinkon,

az M/Y Cassiopeián és az M/Y Andromedán.

ajánlat

Az

Saját üzemeltetésû búvár szafarihajók: Luxushajóink közvetlenül
tôlünk – M/Y Cassiopeia és M/Y Andromeda üzemeltetôitôl – bérelhetôk ki.

Szakszerû foglalás: Elérhetô munkatársaink hozzáértô szolgáltatást nyújtanak a túrafoglalások folyamán. A befizetések biztonságos banki utalásokon keresztül bonyolíthatóak le.

Többéves tapasztalat – megbízhatóság: Cégünk és hajóink
jó hírneve közel 10 éves tapasztalatunk eredménye a vörös-tengeri búvárpiacon.
Szoros partner kapcsolatok: Az évek során a helyi beszállítókkal, szervezetekkel
és partnerekkel kialakított szoros kapcsolatainknak köszönhetôen szakszerû
és prémium szolgáltatást biztosítunk ügyfeleink és vendégeink számára.

Teljeskörû búvárszafari szolgáltatás Egyiptomban: Vendégeink számára transzfert
biztosítunk a reptér és a hajók között. 5*-os elszállásolást biztosítunk kétszemélyes, saját fürdôszobás kabinokban
teljes ellátással. Kényelmet és kellemes kikapcsolódást nyújtanak a légkondícionált belsô helységek, a tágas napozódekkek,
a kényelmes szalon teljes technikai felszereltséggel (LCD TV, DVD lejátszó, sztereó) és az egyedi arab kávézó – a shishaszoba.
Teljeskörû búvárszafari szolgáltatás Szudánban: Cégünk intézi a vendégek szudáni vízumát, engedélyét
és adóit. Kairói csomagunk keretében teljeskörû kiszolgálást nyújtunk Kairóban – transzfert a reptér és szálloda között, reptéri
asszisztenciát, valamint a Kairó-Port Sudan-Kairó repjegyeket. Port Sudanban helyi partnerünk szolgálja ki az ügyfelek igényeit.

Biztonságos búvárkodás: Képzett és tapasztalt búvárvezetôk irányítják és felügyelnek búvárjainkra,
szigorú búvárkodási és biztonsági elôírások betartása mellett. A merülések alatt a búvárok által viselt
búvárkeresô készülék biztosítja további biztonságukat. Figyelmes és segítôkész búvárvezetôink
eleget tesznek mind a kezdô, mind a haladó búvárok igényeinek.

Andromeda
A hajó 2009-ben készült el, követve M/Y Cassiopeia tervrajzát. Ennek megfelelôen az Andromeda is egy 40 méteres acél szafarihajó, két nagy teljesítményû motorral és stabilizátorokkal (ez utóbbiak
a kényelmes utazást szolgálják). Az elmúlt három tavaszi szezonban a hajó Szudánba vitt vendégeket.
A hajón tizenhárom kétszemélyes, kétágyas és franciaágyas kabin található. Az elegáns tervezésû, nagy
méretû kabinok tökéletesek a kikapcsolódásra, és elegendô tárolóhelyet nyújtanak a felszereléseknek.
A tágas felsô napozódekket az olvasni és a napozni vágyóknak ajánljuk. Szintén kültéri napozó- és pihenôhely található található a szalon dekkjén és a kapitányi fülke elôtt, kiváló kilátással a tengerre.

Az Andromedán is shishaszobával várjuk vendégeinket. Ez a hajó egyik legnépszerûbb helyisége,
ahol meleg tea és kávé mellett eredeti egyiptomi shishát szolgálunk fel, a varázslatos keleti
tradícióknak megfelelôen.
A tágas búvárdekk és búvárplatform kényelmes felkészülést biztosít az öltözésre és a szerelésre,
így csoportok is egyszerre kezdhetik a merülést. A platformon kézi tusolók találhatók, valamint
külön tárolóhelyet tartunk fenn a fotó- és videófelszereléseknek.

A hajó 2006-ban épült, és az egyik legkedveltebb felsô kategórájú búvárhajóvá vált
a Vörös-tenger egyiptomi és késôbb szudáni vizein. A negyven méter hosszú acélhajót két nagy
teljesítményû motorral és egyedi víz alatti stabilizátorokkal látták el – ez utóbbiak kényelmesebbé
teszik a hosszabb utakat távolabbi úti célokhoz, még kedvezôtlen tengeri viszonyok melett is.
A tizenhárom kétszemélyes kabin mindegyikének saját fürdôszobája van. A nagy, kényelmes ágyak
pihentetô alvást ígérnek, és a kabinokban bôségesen található pakolóhely a felszereléseknek.

A búvárok a búvárdekken tárolhatják a felszerelésüket, ugyanakkor a dekk méretei azt is lehetôvé
teszik, hogy a csoportok egyszerre készüljenek a merülésre, sôt, a tágas búvárplatformnak köszönhetôen egyszerre is kezdhetik azt, vagy egy idôben szállhatnak a zodiákokba.
A hajó egyik sajátossága az arab kávézó, vagy shishaszoba, ahol a vendégek egyiptomi kényelemben
érezhetik magukat az egyedi dekorációk, bútorok között. Az arab zene és a hagyományos shisha
varázsa tette a helyiséget a legkedveltebb kuckóvá a hajón.
Hajónk egy másik impozáns jellegzetessége a 100 m2 kiterjedésû napozódekk a negyedik szinten.
Ez szintén rendkívül népszerû hely: a friss tengeri levegôn puha matracok, kényelmes napozóágyak
és persze jó sok hely várja a napozni vagy éppen bámészkodni vágyókat.

Cassiopeia

Hossz/Szélesség:
Motorok:
Generátorok:
Édesvíz kapacitás:
Üzemanyag kapacitás:
Áram:

39,2 m/7,2 m
2 db MAN dízel motor, egyenként 1,150 LE

Részletek

2 db Mercedes csendes generátor, egyenként 130 KW
15 tonna plusz 2 tonna / nap vízkészítôbôl
65 tonna

220 V minden kabinban és a mindenütt a hajón

Navigációs felszerelés:

GPS, tájoló, mélységmérô, VHF, rádió, radar, EPIRB

Biztonsági felszerelés:

2 db mentôcsónak, 40 db mentômellény, 2 db 50 l-es oxigénpalack szükség esetére, elsôsegélydoboz,
poroltók, mûholdas telefon, életmentô bóják, SEA MARSHALL búvárkeresô biztonsági rendszer

Búvárkodás:

26 db 12 l-es palack, 10 db 15 l-es palack DIN és INT csatlakozóval, ólmok, búvárfelszerelésbérlés igény esetén, 2 db zodiák 40 LE-s motorral

Dekkek:

alsó dekk kabinokkal; fô dekk kabinokkal, étkezôvel, napozó- és búvárdekkel; felsô dekk
shishaszobával, szalonnal, napozódekkel; felsô napozó

Kabinok:

10 db kétágyas, 3 db franciaágyas

Hossz/Szélesség:
Motorok:
Generátorok:
Édesvíz kapacitás:
Üzemanyag kapacitás:
Áram:

39,6 m/8,2 m
2 db MAN dízel motor, egyenként 1,150 LE

Részletek

2 db Mercedes csendes generátor, egyenként 100 KW
16 tonna plusz 2 tonna / nap vízkészítôbôl
35 tonna
220 V minden kabinban és a mindenütt a hajón

Navigációs felszerelés:

GPS, tájoló, mélységmérô, VHF, rádió, radar, EPIRB

Biztonsági felszerelés:

2 db mentôcsónak, 40 db mentômellény, 2 db 50 l-es oxigén palack szükség esetére, elsôsegélydoboz,
poroltók, mûholdas telefon, életmentô bóják, SEA MARSHALL búvárkeresô biztonsági rendszer

Búvárkodás:

26 db 12 l-es palack, 10 db 15 l-es palack DIN és INT csatlakozóval, ólmok, búvárfelszerelésbérlés igény esetén, 2 db zodiák 40 LE-s motorral

Dekkek:

alsó dekk kabinokkal; fô dekk kabinokkal, étkezôvel, napozó- és búvárdekkel; felsô dekk
shishaszobával, szalonnal, napozódekkel; felsô napozó

Kabinok:

8 db kétágyas, 5 db franciaágyas

Szudán

A világ talán legszebb és legkalandosabb merülôhelyei a Vörös-tenger szudáni vizein találhatók.
Többet csak zodiákkal lehet megközelíteni. A kristálytiszta tenger gyönyörû korallképzôdményeket és élôvilágot rejt,
a több száz méteres leszakadások pedig rendkívül gazdag víz alatti világgal teszik az itteni merüléseket felejthetetlenül
izgalmassá. Itt található a Cousteau által hátrahagyott víz alatti örökség – az ember készítette víz alatti világ. És mivel
Port Sudan környéke egykor az egyik legfontosabb kikötô volt a világon, számos izgalmas hajóroncs vár felfedezésre.
Shaab Rumi, ahol Cousteau a vízalatti kísérleteit folytatta, betekintést nyújt azok életébe, akik a víz felszíne
alatt éltek futurisztikus külsejû épületekben és kutatásokat végeztek a tengeri élôvilágról. A cápák tanulmányozására használt cápaetetô ketrecek ugyanott fekszenek, ahol Cousteau idejében, és a cápák éppúgy
felkeresik ezeket, mint több évtizeddel ezelôtt.
A cápák kétségkívül idevonzzák a búvárokat. Shaab Rumi északi része teraszként nyúlik ki, és a meredek
leszakadás közelében temérdek szirti, szürke- és pörölycápa úszkál a kék mélységben.
Umbria roncsa Port Sudantól másfél km-re található, sekély vizekben. Úgy 25 méteres mélységben, 45 fokos
szögben megdôlve fekszik – apálykor az árbocok teteje kikandikál a vízbôl, könnyû merülést ígérve. Közel 18
tonna lôszer és robbanóanyag található még mindig a raktártérben, félmillió Maria Teresa-érmével együtt.
Izgalmas felfedezni az összes helyiséget, raktárat, melyek közül némelyik teljesen érintetlen állapotban maradt.
„Összefuthatunk” barakudákkal, pillangóhalakkal, tüskés halakkal és apró piros halak rajával.
Angarosh-t meseszép korallképzôdményei teszik az egyik legkedveltebb merülôhellyé. Tucatnyi csillagkorall
találkozik meggypiros bokrokkal és liláskék bokrétájú ostorkorallal. A falak kisebb hasadékaiban apró hófehér
tüskés korallok bújnak meg, és koronás korallok sárga ágait lengeti az áramlás. A bámulatos színkavalkád
mellett itt otthonra lelnek a pöröly- és a szürke cápák egyaránt.
A szafari végén lehetôség nyílik ellátogatni Suakinba, a Vörös-tenger hajdanán legfontosabb kikötôvárosába. Gyengéd
szellô fúj a vakítóan fehér falak és házmaradványok között, melyeket valaha koralltéglákból építettek. Nem nehéz
elképzelni az egykor oly szépséges házakat a hagyományos arab rácsos ablakokkal és a lüktetô életû várost…

Északi szafari:

Erôsségeink Szudánban

Felhajózunk egészen Angarosh és Abingtonig, és meglátogatjuk többek
között a következô merülôhelyeket: Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi,
Shaab Suedi – Blue Bell, Merlo Reef, Abington, Mesharifa és Quita el
Bana. Túrák idôpontja: február, március, április, május, június.

Északi túránk merülôhelyei között találhatók a legészakabbra fekvôk, mint Angarosh és Abington,
valamint Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi, Shaab Suedi – Blue Bell, Merlo Reef, Abington, Mesharifa,
Quite el Bana és Angarosh.

Kis északi szafari:

Nem számolunk felárat a merülôhelyekért.

Felhajózunk Shaab Suediig és meglátogatjuk többek között
a következô merülôhelyeket: Umbria, Sanganeb, Shaab Rumi,
Shaab Suedi – Blue Bell és a legtöbb ezen a helyen található
merülôhelyet. Túrák idôpontja: február, március.

Ultimate Szudan-szafari:
Ellátogatunk a legjobb északi és déli merülôhelyekre, köztük:
Shaab Ambar, Jibna, Suakin Islands, Sanganeb, Shaab Rumi és
Umbria. Túrák idôpontja: április, május, június.

Minimum 4 éjszakai merülésre van lehetôség minden túrán.
Mindennap legalább 3 nappali és 1 éjszakai merülést ajánlunk (kivéve az elsô és utolsó napon).
Új túránk, az Ultimate Szudán-szafari, a legjobb merülôhelyeket foglalja magában az északi és déli
merülôhelyekbôl.
Búvárjaink fokozott biztonságát Sea Marshall búvárkeresô rendszerünk biztosítja.

Egyiptom

A titokzatos piramisok és a fáraók hagyatéka mellett Egyiptom
bámulatos merülôhelyekkel is vonzza a turistákat. Az egész évben remek
idôjárás és a tengervíz magas hômérséklete miatt minden hónapban
merülhetô itt a tenger. Az egyiptomi vizekben több mint ezer ismert puhatestû faj honos, melyek nagy része sehol máshol a világon nem található.
A Vörös-tenger egyiptomi részén több mint ezeregyszáz halfajt és kétszáz
korallfajt vettek számba. És mivel ezeken a vizeken évezredek óta kedvelt
hajózási útvonalak húzódtak, temérdek hajóroncs várja itt a búvárokat.
Az egyik legérdekesebb roncs a Thistlegorm, amit Cousteau fedezett fel
1956-ban. Az angol hajó lôszert szállított, amikor 1941-ben német bombatalálat érte. A roncs 20-32 méteren, homokos tengerfenéken fekszik, körülötte a robbanáskor szétszóródott rakomány (fegyverekkel teli dobozok,
tankok és lôszerek). Fôképp a háborús szállítmányok (teherautók, motorbiciklik, dzsipek, kerékabroncsok, katonai egyenruhák) teszik érdekessé,
amelyek a korróziótól és az iszaptól eltekintve csaknem érintetlenül a fô
dekken fekszenek. A Vörös-tenger közepén emelkedik két sziget: a Kis Brother és a Nagy Brother. Az utóbbi könnyen felismerhetô világítótornyáról,

amelyet az angolok építettek 1880-ban. A sziget északi oldalán fekszik
a nagy katonai hajó, az Aida II roncsa. A hajó 1957-ben süllyedt el. A sziget
nyugati oldala otthont nyújt barakudák, doktorhalak, makrélák, csattogóhalak nagy csapatának, és természetesen cápáknak - olykor látni
tigriscápákat is.
A Satayah-lagúna, más néven Dolphin Reef, több száz palackorrú delfin
otthona. Közvetlenül a vízfelszín alatt pompás színekben pompázó lágy- és
szarukorallokat találunk. Makrélák, tonhalak és teknôsök cikáznak a korallok között, a mélyebb vizekben pöröly- és szürke cápákat láthatnak a
szerencsés búvárok.
Itt található a Vörös-tenger egyik leglátogatottabb helye, a Ras Mohamed,
melyet egyedi élôvilágának védelme érdekében 1989-ben nemzeti parkká
nyilvánítottak. A víz alatti korallkertekben szürkecápák, barakudák, csattogóhalak, makrélák, tonhalak, murénák, korallhalak és több tucat más faj
úszkál. Az Akaba-öbölbôl érkezô áramlatoknak köszönhetôen nagy testû,
fôleg a nyílt vízeket kedvelô fajok is találnak itt élelmet és menedéket.

Lehetséges merülôhelyek:
Észak vagy Északi roncs vagy Hurghada-túrák: Shaab el Erg,
Abu Nuhas, Shaab Mahmoud, Ras Mohamed, Thistlegorm, Rosalie Moller, Bluff Point, Gubal Kebir, Gubal Shagir, Umm Gamar
Déli túra:
Shaab Sharm, Satayah, Shaab Maksour, El Malahy, Claudia, Abu
Galawa, Selenyat, Gota el Sharm, Marsa Alam, Elphinstone
St Johns- vagy St Johns/Abu Fandira-túrák:
Shaab Sharm, Habili Ali, St Johns, Dangerous Reef, Small Gota,
Um Aruk, Big Gota, Sirnaka, Shaab Maksour, Claudia, Malahy,
Satayah, Gota el Sharm, Abu Fandira
Brothers-túra:
(Hurghadából indulva) Gota Abu Ramada, Big Brother, Small
Brother, Salem Express, Ras Abu Soma, Abu Hashish, Ras Disha
(Marsa Galebbôl indulva) Gota el Marsa Alam, Habili Marsa Alam,
Big Brother, Small Brother, Elphinstone, Abu Dabab
Brothers/Daedalus/Elphinstone-túra:
Gota Abu Ramada, Big Brother, Small Brother, Daedalus, Elphinstone
Rocky/Zabargad-túra:
Abu Galawa, Sirnaka, Zabargad, Rocky, Stayah, Shaab Maksour

Oroszország – Alexej:
„Ezer köszönet a felejthetetlen
napokért, amiket Cassiopeián
töltöttünk. Külön hála neked és
a csapatnak a profi munkáért
és a segitségért a szafari
szervezésében. Még egyszer
nagyon köszönjük, és bízom
a jövôbeli együttmûködésben.”

Dél-Afrika – Fiona:
„Csak egy gyors üzenet, hogy
megköszönjem a szudáni túra
szervezését. Hihetetlenül jól
szervezett volt – érkezésünk
percétôl, egészen addig, míg
haza nem indultunk… ez volt
a legbarátságosabb és leg-

segítôkészebb
legénység,
amellyel valaha is találkoztunk.”

szafarija. Ami azt jelenti,
hogy a jövôben is önökkel
utazunk.”

Spanyolország – Jose:

Japán – Yukie és Hiroki:

„Az egyik legjobb… Az egész
túra TÖKÉLETES volt! Külön
szeretném kiemelni a kairói
partner
kiváló
munkáját
a Port Sudan-i partnerrel
együtt. …A legénység nagyon
kedves és segítôkész, az étel
finom volt, és fontos megemlíteni a merülésevezetôt –
kiváló szakember! … Hibátlan búvárszafari volt, remek
szolgáltatással
egybevéve,
ez volt életem egyik legjobb

„Hála önöknek, nagyon élveztük a szudáni szafarinkat.
Kiváló szafarihajó, szuper
legénység, szuper kapitány,
szuper búvárvezetôk, szuper merülôhelyek, gyönyörû
korallok, bámulatos látási
viszonyok és a Vörös-tenger
minden sztárja. Soha nem
fogjuk az utat elfejteni. Ha
legközelebb a Vörös-tengerre
jövünk, egész biztosan az önök
cégét fogjuk választani.”

vendégkönyvből
A

Portugália – szervezô:
„Az ügyfelek IMÁDTÁK! Kiváló
merülésvezetôk és merülôhelyek. A búvárvezetôk nagyon
segítôkészek és igazán jó
merülôtársak voltak. Nagyon
elôzékeny a legénység.”

Szlovénia – Gregor:
„A legjobb szafarim az
Andromedán volt. A hajó
hatalmas, a kabinok a legnagyobbak, amiket valaha láttam bármelyik búvárhajón. Az
ételek szuperek voltak és kellemes meglepetés volt, hogy
milyen egészségesen fôzött
a szakács. Nagyon jó volt

a merülés és az északi túra
útvonalunk. Imádtam, hogy
négyet merültünk a Thistlegorm-on, egy éjszakai és kora
reggeli merülést is beleértve,
amikor a mi csoportunk volt
az egyetlen a víz alatt! Biztosan hamarosan visszatérek
Andromédára.”

Törökország – szervezô:

Finnország – csoport: „A. volt az egyik legjobb merülés-

„A csoport boldog és elégedett
az úttal és a szolgáltatással
kapcsolatban.
Köszönöm…
Remélhetôleg még többet
dolgozunk együtt a jövôben.”

vezetô, akivel valaha is voltunk. (Ne engedjék el!) Az ételek finomak
voltak és a buszok pontosak. Nincs mirôl panaszkodni! Az egész
csoport üdvözletét és köszönetét küldi. A jövôben jelentkezem
következô szafarink szervezésére.”

Foglalás
M/Y Cassiopeia és M/Y Andromeda foglalásával kapcsolatban
állunk rendelkezésére. Rendelje meg a helyeket ügyfelei vöröstengeri utazására!

Amit nyújtunk:
• Versenyképes ár/érték arány
• Prémium szolgáltatás
• Újfajta kommunikáció
(Facebook, Twitter, Flicker, blog stb.)
• Egyedi tervezésû búvárhajók
• Mindig bôvülô útvonalválaszték
• Biztonságos búvárkodás
(pl. SEA MARSHALL búvárkeresô rendszer)

• Felejthetetlen búvárutak
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Iratkozzon fel hírlevelünkre a legfrissebb hírekért, akciókért.

http://newsletter.cassiopeiasafari.com/
Kövesse a legújabb fejleményeket Tweetjeinken, blogjainkon
keresztül és olvassa el a legfrisseb búvárhíreket Facebookon.

http://www.facebook.com/cassiopeiasafari

El

e												 Írjon, vagy hívjon bennünket szabad helyekkel, árakkal és további utazási információkkal kapcsolatban.
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+36 30 968 5895 | +36 30 680 6698
www.redseaboats.hu | info@redseaboats.hu

Fényképek: Selmeczi Dániel (www.selmeczidaniel.com), Tökölyi Csaba (www.csabatokolyi.com)
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A jelen brosúra reklámanyag, így nem minôsül ajánlatnak. Konkrét árajánlat, menetrend-egyeztetés foglalás esetén.
©2011 Red Sea Boats Holidays Kft. Minden jog fenntartva. A brosúra bármely részének másolása vagy reprodukálása szigorúan tilos.
Fényképezte: Selmeczi Dániel, Elôd László, Tökölyi Csaba. Illusztrációk: Novak Péter. Tervezte: Tökölyi Csaba.

www . cassiopeiasafari . com
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