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Mar Vermelho - Egito 2020 

17 – 24 de Outubro de 2020 

Rota Norte – Get Wrecked 

Esperam-nos águas incrivelmente azuis, temperaturas confortáveis 
e fantásticas visibilidades….

 

Os melhores naufrágios do mar vermelho! 

Propomo-nos fazer a rota Get Wrecked (norte) com pelo menos 21 mergulhos. É uma rota que combina 

o melhor dos melhores dos mais famosos naufrágios do Norte do Mar Vermelho com os deslumbrantes

recifes. Com saída de Hurghada, mergulharemos em todos os naufrágios – El Mina à saída do porto de 

Hurghada, Carnatic, Chrisoula K, Kimon M, Giannis D em Abu Nuhas, Barge, Ulysses e Rosalie Moeller nas 

Ilhas Gubal, a que se seguem Kingston e Dunraven no Ras Mohammed National Park e por fim o mais 

famoso e emblemático naufrágio desta Rota – Thistlegorm em Shaab Ali. 

Entre todos estes mergulhos, visitaremos os recifes nos 

estreitos de Gubal, Golfo Suez e os a Norte de Hurghada. 

São mergulhos com uma variedade de deslumbrantes 

e profundas paredes de corais e com uma abundância

de peixes de recife que os torna visita obrigatória.  
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Será sem dúvida uma viagem épica, a bordo do “Emperor 
Superior”, 

Recheada de bons momentos dentro e fora de água, 

Será um novo capítulo no álbum de recordações da família CS 
Diving Center 

E Tu não poderás deixar de fazer parte. 

Contamos contigo! 
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Descrição - Liveaboard no Emperor Superior 

Valor - 1.493,00 € + taxas 

Incluído:

Voos Porto – Istambul – Hurghada (I/V) com Turkish Airlines, 7 

noites no liveaboard Emperor Superior em cabine lower deck 

Pensão completa incluí Refrescos, água, chá, café e vinho tinto 

ao jantar 

Programa com pelo menos 21 mergulhos 

Garrafas e lastro 

Wi-Fi e Nitrox   

Transfers 

Seguro de viagem, mergulho e cancelamento (até 1.500€)  

Não incluí: 

Taxas aéreas aprox: 290 €  

Taxa de rota e porto: 30€ 

Visto entrada Egipto: 25€ aprox (pago no destino)

Gorjetas 

Equipamento de mergulho – obrigatório equipamento 

completo, boia de patamar e lanterna.

Noite hotel Hurghada pessoa em duplo, meia-pensão e 

transfers: 70 € (regresso) 

Marina de Leixões  

Leça da Palmeira 

info@csdivingcenter.com 

www.csdivingcenter.com 

www.facebook.com/csdivingcenter 

mailto:info@csdivingcenter.com
http://www.csdivingcenter.com/
http://www.facebook.com/csdivingcenter
http://csdivingcenter.com/


Marina de Leixões  

Leça da Palmeira 

info@csdivingcenter.com 

www.csdivingcenter.com 

www.facebook.com/csdivingcenter 

Condições 

Passaporte valido por mais de 6 meses desde a data de regresso. 

Certificação mínima AOWD/P2 

Pelo menos 20 mergulhados registados. 

(Condições especiais de formação, antes do Liveaboard, em AOWD, EAN, 
WRECK, DEEP, NAVEGAÇÃO e NIGHT & LIMITED VISIBILITY) 

Pagamento 

Modo 

- 30% na reserva a liquidar até 16.12.2019

- 40% a liquidar na reserva de voos (data a indicar pelo operador)

- 30% a 60 dias antes do inicio da viagem (08.2020)

Meios de pagamento: 

IBAN – PT50 0010 0000 6052 3300 0038 0 

Revolut - +351 917 570 792 

MBWay - +351 917 570 792 

(envio do respetivo comprovativo para info@csdivingcenter.com) 

Reserva e mais informações através de info@csdivingcenter.com ou +351 917 570 792 (Casimiro Sampaio) 

Vamos mergulhar num dos melhores destinos de naufrágios. 
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