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A hajóárak tartalmazzák Egyéb (vagy lehetséges) kiadások
• 7/14 éjszakás teljes ellátás a hajón kétszemélyes kabinokban
• Napi 3 svédasztalos étkezés, gyümölcsök, sütik
• Korlátlan ásványvíz, üdítő, tea, kávé (Nescafe) fogyasztás
• Angolul beszélő búvárvezető szolgáltatás
• Búvárkodás
• Egy 12l-es alumínium palack / fő (DIN csatlakozás ajánlott), ólom súly
• Hajó engedélyek
• Shisha (vízipipa) a hajón a shisha szobában
• Ágynemű és törülköző használat
• Ingyen WiFi szolgálat lefedettség esetén

• Repjegyek
• Szállodai ellátás
• Transzferek (a Port Sudan-i reptér és a hajó közötti transzfereken kívül)
• Vízumok, reptéri illetékek, turista és állami adók
• Dízel felár: EUR50/fő/hét
• Fenti (tengerre néző) kabin felár: EUR50/fő/hét 
(korlátozott számú helyek, foglalási sorrendben)
• Egyszemélyes kabin felár: a per-fő hajóár 75%-a
(korlátozott számú helyek, foglalási sorrendben)
• Nem-búvár engedmény: EUR100/hét a per-fő hajóárból
• Аlkoholos italok (korlátozott mennyiség)
• Felszerelés bérlés (nem lehetséges)
• 15l-es acél palack bérlés: helyszínen EUR55/hét vagy EUR40/hét előre 
kifizetve (kérésre, korlátozott mennyiség)
• Nitrox: helyszínen EUR90/fő/hét vagy EUR70/fő/hét előre kifizetve
• Műholdas telefon használat: EUR3/perc
• Személyes kiadások
• Elveszett törülköző ára: EUR10/törülköző, elveszett ólom ára
• Bakshish (borravaló a legénységnek és a merülésvezetőknek) 
(EUR10/fő/nap javasolt)
• Strand törülközők
• Fakultatív/turista programok
• Utas- és búvárbiztosítás
• Minden más fent nem említett tétel

ÚTVONALAK Hajóárak
(per fő)

Észak 
(egészen Abington-ig; lehetséges merülőhelyek: Umbria, Shaab Rumi, Precontinent II, 
Sanganeb, Shaab Suedi, Gota el Bana, Angarosh, Abington)

EUR 960

Ultimate - Best of Sudan 
(lehetséges merülőhelyek: Umbria, Shaab Rumi, Precontinent II, Shaab Ambar, 
Sanganeb, Pinnacle Reef, Keary Reef, Jibna Reef)

EUR 990

Mélydél - 1-hetes túra 
(lehetséges merülőhelyek: Jibna Reef, Dahrat Qab, Darraka, Karam Masamirit, Loka 
Island, Miyum, Shaab Ambar, Dahrat Abid)

EUR 1 060

Mélydél - 2-hetes túra 
(lehetséges merülőhelyek: Umbria, Bara Musa, Dahrat Abid, Dahrat Qab, Karam 
Masamirit, Shaab Ambar, Sanganeb, Shaab Tawil, Shaab Jibna, Shaab Loka, Miyum, 
Pinnacle Reef, Protector Reef, Keary Reef, Ed Domesh Shesh Island)

EUR 1 950

A SZAFARI ÁRA

Hajóár

Dízel felár

Szudáni adók és illetékek

Szudáni vízum díj

Budapest-Dubai-Port Sudan-Dubai-Budapest repjegyek
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(1) Budapesten a Szudáni Nagykövetségen kb. EUR 50 (csak magyar útlevéllel rendelkezőknek)

• Az EUR összegek előre fizetendők

• Az USD összegek a hajón fizetendők érkezéskor készpézben (a pontos összeg)

M/Y ANDROMEDA

SZUDÁNI ADÓK ÉS ILLETÉKEK
A Szudáni Kormány jelenlegi rendelkezései alapján. Az árak változhatnak.

Tartózkodás Szudáni adók, illetékek Szudáni adók, illetékek 
tartalmazzák

Szudáni vízum díj (1) Szudáni vízum díj
 tartalmazza

7 nap EUR 187 • Turista adók
• Szudáni adminisztációs díj 
• Port Sudan reptéri 
asszisztencia 
• Transzferek a reptér és a 
hajó között

Nem USA állampolgár
USD 155

USA állampolgár
USD 225

Helyszínen fizetendő

Amennyiben nem a 
budapesti konzulátuson, 
hanem Port Sudan-ban 
készült a vízum

• Szudáni vízum
• Útlevél regisztrációs díj

1 + 1 hét EUR 232

2 hét (non-stop) EUR 250

Előre fizetendő
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FONTOS TUDNIVALÓK

FOGLALÁS MENETE

Küldje el kérelmét a keresett dátumra.
Várja meg, ameddig visszaigazoljuk a szabad helyeket a kért dátumon.
Opciózza le helyeit.
Erősítse meg a foglalását írásban az opció lejárta előtt. Ezzel egy időben olvassa el és írja alá a szerződést, és küldje nekünk vissza.
Foglalását az előleg (30%) befizetésével véglegesítse.
Küldje el az utasok útlevél másolatát és a kabinbeosztásra való kérelmét.
Fizesse be a túra hátralévő összegét legkésőbb 30 nappal indulás előtt.

FIZETÉSI MÓDOK / PÉNZNEM

Az árak csak Andromeda-ra vonatkoznak.
A szafari ára befizethető banki átutalással bankszámlánkra vagy irodánkban készpénzben.
Előre fizetendő: hajóár, dízel felár, szudáni adók, előre megrendelt Nitrox csomag, 15l-es palack bérlés.
A szudáni vízum díja készpénzben, USD-ban fizetendő érkezéskor a hajón (pontos összeg).
A hajón minden szolgáltatás készpézben fizetendő (EUR, USD).
Minden tartozás és/vagy a hajón igénybevett szolgáltatás készpénzben fizetendő a túra befejezéséig. Nem áll módunkban hitelt biztosítani.
Bank- vagy hitelkártyákat nem áll módunkban elfogadni.
Amennyiben a túra teljes összege nem kerül befizetésre indulásig, a foglalást lemondottnak tekintjük, visszatérítésre nincs lehetőség, és a szerződés megfelelő 
lemondási feltételei lépnek érvénybe.
Kiegészítő díjak (a szafari árán felül) kerülhetnek felszámolásra előre nem látható okokból, mint például a benzin/dízel árak növekedése esetében.

GARANTÁLT INDULÁS

Garantált indulás minimum 12 fizetős utas esetén (kivéve vis major esetén). (Nem érvényes teljes hajós foglalás esetén.)

UTAZÁS / BESZÁLLÁS / PARTRASZÁLLÁS

A túrák Port Sudan-ból indulnak. Utazás Budapestről (BUD-DXB-PZU), érkezés Budapestre (PZU-DXB-BUD) Emirates Airlines and FlyDubai járatokkal. 
Csoportos transzfert biztosítunk a Port Sudan-i reptér és a hajó között (30-35 perc). 

UTAZÁSI OKMÁNYOK

Az útleveleknek a hazaérkezést követően legalább 6 hónapig érvényesnek kell lenniük.
Az útlevelekben nem lehetnek izraeli vízumok, pecsétek.
Az útlevelekben legalább 2 üres oldalnak kell lennie egymás mellett a szudáni vízum részére.
Az utasok felelőssége, hogy megfelelő utazási okmányokkal rendelkezzenek.
A hajó engedélyekhez és a szudáni vízumhoz az utasok útlevél másolatát (teljes, jól látható oldal, képpel) kérjük elküldeni a foglalással egy időben.

SZUDÁNI VÍZUM

1. Kérvényezhető Budapesten a Szudáni Nagykövetségen (csak magyar útlevéllel rendelkezők számára).
2. Kérvényezhető az irodánkon keresztül Port Sudan-ban történő kiállítással. Ezek másolatát továbbítjuk az utasoknak.
A másolatokat ki kell nyomatni és felmutatni a check-in pultnál.
Az általunk intézett vízumokat a Port Sudan-i reptéren helyezik az útlevelekbe.
Az irodánkon keresztül intézett vízumok  csak a Red Sea Tartomány (Port Sudan és környéke) területén és csak a túra időtartmára érvényesek.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

ÚTLEMONDÁS IDŐPONTJA LEMONDÁSI DÍJ

0-30 nappal az indulás előtt illetve "no show" esetén Teljes túra ár 100%-a

31-60 nappal az indulás előtt Teljes túra ár 75%-a

61 vagy több nappal az indulás előtt Teljes túra ár 30%-a
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MINTA MERÜLÉSI TERV 

1. nap: érkezés Port Sudan-ba, transzfer a reptérről a hajóhoz, beszállás, éjszaka a hajón a kikötőben
2. nap: kihajózás reggel, 2 napi merülés és 1 éjszakai merülés
3. nap: a tengeren, 3 napi merülés és 1 éjszakai merülés
4. nap: a tengeren, 3 napi merülés és 1 éjszakai merülés
5. nap: a tengeren, 3 napi merülés és 1 éjszakai merülés
6. nap: a tengeren, 3 napi merülés és 1 éjszakai merülés
7. nap: 2 napi merülés,  visszahajózás a kikötőbe, éjszaka a hajón
8. nap: leszállás a hajóról, transzfer a reptérre, indulás

BÚVÁRKODÁS

Szudánban a legjobb merülési időszak tavasszal van, februártól májusig.

BIZTONSÁGOS BÚVÁRKODÁS

Minden merülés előtt briefing (tájékoztatás/útmutató) hangzik el. Az állami valamint a céges szabályzatok a búvárok biztonsága érdekében vannak érvényben.
A kapitánynak jogában áll korlátozni/visszavonni bárki merülési jogosultságát, ha az illető:
• alkohol vagy más bódító szer hatása alatt áll vagy 
• veszélyesen búvárkodik oly módon, ami kárt okozhat másokban, az élővilágban vagy a hajóban.

BÚVÁR FELSZERELÉS

Minden búvárnak teljes felszereléssel kell utaznia. 
Nincs lehetőség felszerelés bérlésre sem a hajón, sem Port Sudan-ban.
Szükség esetén a hajón lesznek felszereléshez szükséges pótalkatrészek korlátozott mennyiségben.
DIN-es csatlakozás ajánlott.
15l-es palackok bérlése lehetséges korlátozott mennyiségben. (Kérjük a bérlési igényeket számunkra elküldeni legfeljebb 1 héttel indulás előtt.)

BIZTOSÍTÁS / KÉPESÍTÉSEK

A búvárkodás kötelező feltétele az érvényes búvárbiztosítás.
Minden utasnak kötelezően rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással.
A búvárkodás kötelező feltétele az érvényes búvárigazolvány.
A szudáni vörös-tengeri búvárkodás kihívást jelenthet, és legalább 50 regisztrált nyílt vizi merülés szükséges a túrán való részvételhez.
AOWD képesítés és gyakorlott tapasztalat szükséges a déli és mélydéli útvonalakhoz a kihívást jelentő merülési környezetből adódóan.
Érvényes Nitrox igazolvány szükséges a Nitrox-os merülésekhez.
A biztosítási és búvár képesítési dokumentumokat a merülésvezetőknek kell bemutatni a hajón.
A biztosítási dokumentumokat kérjük irodánknak elküldeni legkésőbb 2 héttel indulás előtt.

ÚTVONALAK / VÁLTOZTATÁSOK / HELYETTESÍTÉSEK

Nem kívánt vagy veszélyes időjárási viszonyok és egyéb tényezők (mint például egészségügyi vészhelyzetek, állami szervek rendelkezései, mechanikai 
meghibásodás vagy leállás, vis major esetek) befolyásolhatják a tervezett útvonalat és merülőhelyeket, valamint a merülések számát.
A tervezett útitervtől való eltérés minden esetben a kapitány döntése, az utasok, a legénység és a hajó biztonságát szem előtt tartva.
Mechanikai leállás esetén egy helyettesítő hajó szolgáltatásait vehetjük igénybe a túra teljesítése érdekében (szabad hajók/helyek függvényében).
Az eredeti útitervben bekövetkező változások esetén nem áll módunkban visszafizetést vagy kártérítést biztosítani.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Minden utast arra kérünk, hogy tartsák tiszteletben és soha se zavarják a tengeri élet egyensúlyát. 
Bármilyen élőlényhez hozzáérni, abban bármilyen kárt tenni, zaklatni, megölni, vagy a vízből eltávolítani (élő vagy bámi más formában) szigorúan tilos.
Vízbe dobni bármilyen nemű hulladékot (szerves vagy sem) szigorúan tilos.

Átlagos hőmérsékletek: Víz Levegő

Február 24-26°C 27°C

Március 25-27°C 29°C

Április 25-28°C 32°C

Május 27-30°C 36°C
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A BÚVÁRVEZETŐKKEL ÉS A LEGÉNYSÉGGEL

Kérjük utasainkat, hogy adják meg a kellő tiszteletet a merülésvetetőknek és a legénységnek.
A merülésvezetőknek jogában áll eltiltani bármely utast a búvárkodástól, amennyiben úgy érzik, hogy az illető alkohol vagy más bódító szerek hatása alatt 
áll, vagy ha viselkedése ártalmas lehet saját magára, másokra, az élővilágra vagy a hajóra.

HELYI KULTÚRA

Kérjük utasainkat, hogy tiszteletüket mutassák ki a helyi kultúra iránt megfelelő öltözködésükkel. A városban elfogadott, ha a férfiak nadrágot vagy térdig 
érő rövidnadrágot viselnek, a nők pedig szintén legalább térdig érő szoknyát, és felsőket, amik a vállat takarják.

KABIN FOGLALÁS / ELHELYEZÉS

Az utasok elhelyezése 13 kétszemélyes kabinban történik. Páratlan utasszámú foglalás esetén igyekszünk azonos nemű utasokat foglalni a kétágyas 
kabinokban. 
(Nem tudjuk garantálni az utasok nemét, személyiségét, magatartását, sem felelősséget vállalni az ezekből fakadó problémákért. )
Az egyedül utazó utasnak lehetősége van:
• lefoglani egy kabint egyszemélyes használatra (egyszemélyes kabin felár kerül felszámolásra);
• lefoglalni a helyét egy kétágyas kabinban, ahol egy ellenkező nemű utas társ lehetősége nem probléma, vagy 
• lefoglalni egy kétágyas kabint egyszemélyes használatra, és ha sikerül azonos nemű utast foglalnunk a kabinba, az egyszemélyes felárat visszatérítjük.

KOMMUNIKÁCIÓ

Műholdas telefon van a hajón.
Ingyen WiFi szolgáltatást biztosítunk a hajón megfelelő lefedettség esetén, ami korlátozott vagy megszűnik a legtöbb helyen a nyílt vízen.

MEGŐRZÉS

A hajón található széf, ahol az utasok elhelyezhetik értékeiket, és amihez a búvárvezetők adnak hozzáférést.
Csak a széfben elhelyezett értékekért tudunk felelősséget vállalni. Minden más érték és tulajdon az utasok felelőssége.

TILTOTT SZEREK / TÁRGYAK

Alkoholt és pornográf/erotikus anyagokat az országba bevinni tilos. Az utasok szigorú vámellenőrzésen mennek keresztül. Bírság vagy börtönbüntetés is 
felróható ha tiltott szereket/tárgyakat találnak a csomagokban vagy az utasoknál.
Tilos nyilvánosan alkoholt fogyasztani vagy ittasan mutatkozni.
Tilos a drónok bevitele és használata az országban.

GYEREKEK

12 évnél idősebb gyerekek résztvehetnek a túrákon, de ezek a túrák gyakorlott búvárok számára javasoltak csak, és úszásra/sznorkelezésre nincs le-
hetőség, ezért ezeket az utakat gyerekeknek nem ajánljuk.

FÉNYKÉPEZÉS / VIDEÓZÁS

Tilos fényképezni/videózni a Port Sudan-i reptéren és a város bizonyos részein. A kamerákat/telefonokat és egyéb rögzítő eszközöket elkobozzák ha tiltott 
területen használják őket.

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A hajón található elsősegély doboz, gyógyszer hasi panaszokra és tengeribetegségre, valamint oxigén.
Orvosi létesítmények találhatók Port Sudan-ban.
Kérjük minden utasunkat, hogy hozza magával a rendszeresen szedett gyógyszereit.
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