Instrukce k potápěčskému safari











Sraz účastníků je na letišti Praha - Ruzyně dvě hodiny před odletem,
Na letišti v HRG či RMF Vás bude očekávat zástupce naší společnosti a odtud bude
následovat transfer busem na loď.
Při letu z Prahy do HRG či RMF je nutné vyplnit a při celní pasové kontrole odevzdat
kartičku s údaji o Vaší osobě.
Po příletu do Egypta si ve směnárně v příletové hale na letišti zakoupíte turistické pobytové vízum - toto není v ceně
zájezdu a připravte si na ně 25 USD (nejlépe přesně poněvadž by mohly vzniknout problémy s rozměňováním velkých
bankovek).
Zkontrolujte si, aby Váš pas musí být platný min. ještě 6 měsíců příletu do ČR !!! Na rychlopisy nelze letět!
Cena zájezdu nezahrnuje pojištění léčebných výloh, pro účast na safari je povinné připojištění na potápění!!
Cena dále nezahrnuje bakšišné posádce na lodi (40 Euro), extra příplatky za objednané potápěčské lahve mimo 12L,
alkohol, rezervace
Váhový limit do letadla činí 23 kg/osobu (hlavní zavazadlo) + 5 kg zavazadla,, které si berete s sebou na palubu letadla
(max. rozměry 55x40x20 cm). V případě překročení této hmotnosti si dopravce může účtovat poplatek za každý kilogram
váhy navíc. Všechna zavazadla musí být před odevzdáním dopravci řádně uzamčena kódovým, nebo visacím zámkem a
označena jménem a adresou. Vzhledem ke skutečnosti, že dopravce neodpovídá za poškození nebo ztrátu některých
předmětů uložených v zavazadle, uložte si prosím všechny cenné věci (peníze, šperk, fotoaparát, kameru, …) a veškeré
užívané a potřebné léky do kabinového zavazadla. Pokud dojde k jakékoliv škodě na Vašem zavazadle, jeho obsahu, nebo na
věci, kterou jste odevzdali letecké společnosti k přepravě, nechte si ještě před opuštěním odbavovacího prostoru vystavit
protokol o škodě (P.I.R.) u přepážky reklamací. Bez tohoto potvrzení nemůže být vyřízen váš případný nárok na odškodnění.
Do potápěčské výbavy si nezapomeňte přibalit deko-bójky a baterky, pro zpříjemnění volného času můžete vzít filmy či
hudbu na CD a DVD apod.

Upozornění pro všechny účastníky:















Všichni potápěči musí mít platnou pot. kvalifikaci, odpovídají za svůj dobrý zdravotní stav a dostatečné pot. schopnosti ( +
pří akcích směřujících do oblasti parků tj. Brohters, Dedalus, Zabargad, Rocky Isl. nutno doložit min. 50ponorů zapsaných
v logbooku)
Pořadatel a osoby jím pověřené (divemaster, kapitán,...) mají právo na změnu programu (výše uvedený program je pouze
orientační a místa i posloupnost jednotlivých ponorů mohou být dle uvážení průvodce a kapitána měněny), zkrácení cesty a
výměnu plavidla při povětrnostních či mechanických potížích (výše náhrady účastníkům se v těchto případech odvíjí pouze
od počtu neabsovovaných dnů, ne od kvality či kvantity poskytnutých služeb). Také mohou být vyloučeny z potápění osoby,
jejichž chování, fyz. stav či znalosti neodpovídají požadavkům k bezpečnému absolvování ponoru. Účastníci berou na
vědomí, že potápěčská safari patří k nejnáročnějším potápěčským akcím a v případě nepříznivého počasí může být nemožné
potápění na některých lokalitách uvedených v propagačních materiálech společnosti TOP DIVE.. V tomto případě bude
alternativně začleněno potápění na jiných zajímavých lokalitách dle aktuálních možností a podmínek....
Klienti berou na vědomí, že vystavení povolení k plavbě i samotné vyplutí lodě závisí na činnosti místních úřadů –
podléhá jejich schvalování a TOP DIVE i jeho partnerské firmy nenesou zodpovědnost za zpoždění či změny trasy
vyplývající z činnosti či nařízení těchto institucí, a že služby realizované na území Egyptské arabské republiky jsou
ovlivněny místními zvyklostmi, kulturou a ekonomickou vyspělostí místní společnosti a nelze je hodnotit podle
evropským měřítek.
Konzumace alkoholu – není striktně zakazována ovšem po požití alkoholu nasleduje nezbytná min. 8hod pauza bez potapění!
Všichni účastníci se zavazují k respektování platných egyptských zákonů, pokynů pořadatele či posádky a ochraně
podmořského světa a berou na vědomí, že se akce účastní na vlastní riziko a že pořadatel není zodpovědný za
nepředvídatelné události a přírodní podmínky. Účastníci byli dále upozorněni, aby s sebou na loď nebrali velkou
finanční hotovost, cenné předměty a elektroniku podléhající zkáze při kontaktu s vodou a pokud tak učiní tak pouze
na vlastní odpovědnost.
Povinné vybavení: kompletní pot. výstroj, u automatiky jsou nezbytné min. 2druhé stupně (tj. hl. automatika + octopus),
neopren – i přes relativně vysoké teploty vody doporučujeme toto nepodceňovat a informovat se o aktulní teplotě vody a
tomu přizpůsobit oblek, pro účast na nočních ponorech jsou povinné baterky a doporučuje se záložní zdroj světla,
upozornění – nože a rukavice jsou při potápění v egyptě zakázány a tudiž je zbytečné je vozit 
Doporučené vybavení: spec. léky, které užíváte, pokrývka hlavy, sluneční brýle, opalovací krém a další zákl. cestovní
vybavení
Na většině lodí jsou v kajutách k dispozici přikrývky včetně povlečení, ručníky,…
Důrazně doporučujeme všem potápěčům uzavřít pojištění na potápění a vzít s sebou do potápěčské výstroje i
stroboskop
maximální hloubka pro rekreační potápění v Egyptě činí 40 m !!
- při potápění v parcích tj. Brothers, Dedalus, Zabargad a Rocky platí následující pravidla:
a) povinná pot. výstroj - deko bóje, minimálně 1 baterka či stroboskop v buddy teamu
b) min. 50 registrovaných ponorů, podepsané zdravotní prohlášení a pojištění na potápění
- při potápění mimo parky tj. Severní, Jižní safari a safari Hl.jih:
a) povinná pot. výstroj – deko bóje
b) není limitován min. počet ponorů

