
wszechświat, czyli 
nurkowanie w Egipcie
,,Są rzeczy na niebie i ziemi, o których nie śniło 
się Waszym filozofom” – rzekł w XVI wieku 
William Szekspir. Nie wiedział wówczas, że za 
kilka stuleci ludzie odkryją również cuda pod 
powierzchnią wody.

PODWODNY 
Nurkowanie to sport dla każde-

go – nie liczą się tu osiągnięcia czy 
rekordy. Najważniejszy jest spokój 
i  doznania, jakich doświadczymy 
pod wodą.

Wśród licznych spotów nurkowych 
dostępnych na całym świecie, jeden 
wzbudza szczególne zainteresowa-
nie i  powoduje dreszcze ekscytacji 
u  nurków – to egipskie wybrzeże 
Morza Czerwonego. Żyją tu gatunki 
ryb, których nie spotkamy nigdzie 
indziej. Woda jest tu wyjątkowo 
przejrzysta, a  warunki nurkowe 
sprawiają, że każdy znajdzie tutaj 
coś dla siebie niezależnie od pozio-
mu zaawansowania.

Co czyni to miejsce najpopular-
niejszym wśród nurków? Zapiera-
jąca dech w  piersiach podwodna 
flora i  fauna. Jej dziewicze piękno 
ochroniono, gdy w Egipcie zakazano 
używania dynamitu do połowu ryb. 
Dzięki zakazowi unikatowe korale 



Materiał Partnera

PazOla – to firma zajmująca się 
od kilkunastu lat organizowaniem 
aktywnego wypoczynku. Jesteśmy 

jednym z największych operatorów 
podwodnej i nadwodnej zabawy. Jeśli 
chcą Państwo zaplanować z nami wa-

kacje życia, zapraszamy do kontaktu 
pod numerami telefonów:  

797 581 292 i 786 815 806 lub ad-
resem e-mail biuro@pazola.com. 

Znajdą nas Państwo także w Interne-
cie na stronie www.pazola.com oraz 
na Facebooku: https://www.facebo-

ok.com/wwwPIOTRPAZOLAcom/

zostały tu zachowane w nienaruszo-
nym stanie, a wiele z akwenów jest 
pod ochroną. 

Największe egipskie kurorty nur-
kowe to Hurghada, Dahab, Marsa 
Alam i  Sharm El Sheikh. Posiadają 
one swoje własne komory dekom-
presyjne. Wśród atrakcji, jakie spo-
tkamy pod wodą, czeka nas nie-

zwykła Blue Hole – studnia morska 
w  Zatoce Akaba – a  także liczne 
wraki. Naszymi towarzyszami będą 
ogromne ławice tuńczyków i  dra-
pieżnie wyglądające barakudy. Przy 
odrobinie szczęścia spotkamy tu 
także rzadsze okazy – rekiny mło-
ty i  rekiny oceaniczne; może nawet 
przemknie nad nami manta? Intere-
sujące są także bajkowe (choć nie-
bezpieczne!) skrzydlice oraz warga-
cze garbogłowe (potocznie zwane 
napoleonami) – ryby z  charaktery-
styczną naroślą na głowie.

Na rafach koralowych o  pięknie 
brzmiących nazwach – Abu Gala-
wa, Claudia czy Habili Ali – czeka 
nas rendez vous z mniejszymi (lecz 
nie mniej ciekawymi) stworzeniami 
takimi jak płaszczki, ośmiornice czy 
jeżowce. Wyjątkowo interesujące są 
tu także lasy gorgonii – niezwykłych 
organizmów z  grupy koralowców, 
przypominających dobrze rozro-
śnięte krzewy.

Żadne słowa nie są w stanie opisać tego, co 
spotka nas w wodach Morza Czerwonego. 
Wczasy nurkowe polecamy wszystkim 
– małym i dużym, młodym i nieco starszym, 
lubiącym aktywny wypoczynek i tym, którzy 
wolą bierny relaks. A więc – maska na oczy, 
płetwy na nogi i do wody!
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