DRUŽENJE IN PLAVANJE
Z DELFINI
Druženje in plavanje z delfini organiziramo
v Egiptu, na jugu. Koralni greben Sataya,
se nahaja v Rdečem morju, nekaj km od
obale.

Ko ni delfinov, ker se včasih umaknejo,
lahko zaplavamo do bližnjega koralnega
grebena in občudujemo pisan morski svet.
V tem zalivu v zadnjih desetih letih niso
opazili nobenih morskih psov: kjer so stalno
delfini v večjem številu, morskih psov ni.
PRAVILA OBNAŠANJA Z DELFINI
Delfini se sami približajo, ko so željni
druženja. Delfinov se ne dotikamo, jih ne
božamo ali ljubkujemo. Ko so željni
interakcije z nami, se spontano vzpostavi
komunikacija z očmi: gledamo v njihove
vesele, sive očke in jim sledimo v plavanju
na površini, pod vodo, kolikor zmoremo. Se
prilagodijo.

PLAVANJE Z DELFINI

NASTANITEV IN BIVANJE NA LADJI

V zalivu Sataya, kjer smo zasidrani, domuje
jata približno 60 do 70 delfinov. V modrem
morju lovijo hrano, a praviloma vsak dan
pridejo v plitvino in priplavajo do ladje.
Takrat lahko zdrsnemo v vodo in plavamo z
njimi. V vodo gremo v presledkih po dva in
dva. Prvi dan imamo z inštruktorjem
»šnorkljanja« testno plavanje, oblikujejo se
skupine bolj in manj izkušenih plavalcev.

V zalivu z delfini smo zasidrani cel teden.
Ladja ima za goste 8 dvoposteljnih kajut v
podpalubju in 2 kajuti na drugi palubi.
Kajute niso zelo prostorne, a ima vsaka
svojo kopalnico in stranišče.

Za varnost je poskrbljeno. Če odplavamo z
delfini dlje od ladje, nas na primerni razdalji
spremljata dva gumenjaka. Kdor se utrudi,
se na ladjo lahko vrne z gumenjakom.

Kuhar je odličen, pripravlja okusno,
raznovrstno hrano, primerno za
vegetarijance, vegane in za goste, ki jedo

Na ladji za varnost in udobje skrbi 8 članov
posadke. Vsi so ves čas pozorni, kje in
kako bi lahko gostom ustregli.

meso in ribe. Zajtrk, kosilo in večerja so
večji obroki, pripravi pa tudi popoldansko
sadno malico. Sadje, voda, čaji, kava in
kakšni piškoti so v samopostrežnem bifeju
na voljo ves čas v neomejenih količinah.
Na ladji smo ves čas bosi, brez obuvala
smo cel teden. Boste videli, kako čudno se
boste po enem tednu počutili v čevljih
Dovoljeno je spanje pod zvezdnim nebom
na drugi palubi. Kdor si želi to izkušnjo, naj
vzame s seboj spalno vrečo.

POTREBNA OPREMA:
Maska, dihalka, plavuti, plavalna kapa in tanke,
neoprenske nogavičke za v plavutke. V kolikor
nimate, si lahko izposodite na ladji.
Aprila in novembra je sicer toplo, a ves čas piha
zmeren do močan veter, tako da je za tiste, ki
jih rado zebe, priporočljiv "shorti", kratka
neoprenska obleka.
Prepiha te lahko tudi v gumenjaku, ko se z
daljšega plavanja mokri vozimo nazaj proti ladji.

Temperatura morja je zgodaj spomladi in
konec poletja okoli 26 stopinj, zrak pa na
soncu okoli 28 stopinj.
Za dolgotrajno plavanje so za tiste, ki jih
sonce rado opeče, so priporočljive (kratke)
hlače in majice z dolgimi rokavi z UV
faktorjem 40.

Letimo z egipčanskim letalskim
prevoznikom,
Ljubljana – Hurgada – Ljubljana
CENA letalske vozovnice cca: €400
trajanje poleta: približno 4 ure
Odhod je iz Ljubljane.
Do letališča v lastni organizaciji.
Na letališču v Hurgadi kupimo VIZO, ki je
približno €30.

Organiziran je PREVOZ s kombijem
oziroma z manjšim avtobusom iz
HURGADE do Hamata marine. Tam se
vkrcamo na ladjo.
Vožnja z ladjo do plitvine Sataya traja
približno 2 ure.

ORGANIZACIJA POTOVANJA
Špela 041 710 625,
spela.palcic@gmail.com
TERMINI v letu 2019
Spomladi 2020 od 04. do 11. aprila 2020
Jeseni … 2020 od 21. do 28. nov. 2020

CENA bivanja in prevozov v Egiptu:
• odrasli €750 v dvoposteljni kabini
• otroci do 12 let €650 (če bo v
skupini do 16 prijavljenih)
• V ceno so vključeni kopenski prevozi
v Egiptu in prevoz z ladjo, bivanje na
ladji s polnim penzionom, takse za
koralni greben, prevozi z gumenjaki,
vodenje v vodi (v vodi smo z vodiči).
• Napitnina za člane posadke €35.

