Loni v létě jsem dostal pozvánku od
managera potápěčského centra Red Sea
Diving Safari v Marsa Shagra, s nabídkou
prohlédnout si jejich základnu a pokud
se mně bude líbit, abych jí ukázal
i dalším českým potápěčům, kteří jako
jedni z mála z celé Evropy sem ještě
nenašli cestu. Pozvánku jsem založil
mezi ostatní průměrné a nezajímavé
nabídky, které mi chodí doslova denně.
Jak hodně jsem se mýlil, jsem poznal
už za půl roku. Po skončení safari
nám zbylo několik dní volna a tak
jsme se chystali ještě potápět v okolí
Marsa Alam. V odstraněné poště
jsem hledal mezi nabídkami, kam
bychom se mohli vypravit a narazil
jsem i na dopis z Marsa Shagra.

Marsa Shagra přináší potápěčům svobodu
Marsa Shagra v nás zanechal hluboký dojem

Celý komplex je pojat jako ekologický projekt. Už na první pohled, nikde
v okolí se neválejí plastové lahve ani jiné odpadky, jak bývá všude v Egyptě
zvykem. Potápěčské centrum, ubytování a stravování evropské úrovně
a všechno logisticky dokonale zvládnuté - od uložení a ošetření výstroje po
uložení, ošetření a krmení potápěčů. Vysoce převyšuje všechny základny
v celém Egyptě nejen ideální polohou ale i skvělým a prvotřídním servisem.
Nabízí rozmanité možnosti ubytování a potápění. Nadšení potápěči
uvítají možnost potápění bez průvodce jen se svým buddym. V základním
balíčku tak mají neomezené potápění na House Reef nejen po celý den,
ale i pro noční ponory bez příplatku. To je určitě jeden z nejunikátnějších
aspektů Red Sea Diving Safari, volného potápění v buddy párech
vlastním tempem a v době, kterou si sami zvolí. Potápěčské lahve jsou
snadno přístupné, prostě si vezmete láhev, napíšete se na tabuli a jdete
se potápět. Pokud chcete vyjet na zodiacu, jsou tyto celý den k dispozici.

Před prvním ponorem dostanete základní popis lokalit kolem
domácího zálivu. Poté už můžete obdivovat místní nádherné korálové
útesy a vychutnávat svobodu při potápění, kdy nemusíte dohanět
skupinu, vedenou nervozním a neustále něčím chrastícím guidem,
když jste se s foťákem na chvíli zastavili, abyste zmáčkli spoušť.
Mimo potápění na house reefu, kde potkáte nejen želvy, rejnoky,
ale i žraloky útesové, máte možnost každý den využít pravidelnou
nabídku výjezdů na lokality v okolí, ať už busem nebo rychlým
člunem. Přímo od základny jste rychlým člunem za 15 minut na
vyhlášeném Elphinstone a na návštěvu za Dugongem a obrovskými
želvami na lokalitě Marsa Abu Dabab trvá cesta autem 10 min.

K bydlení v Marsa Shagra Village je k dispozici široký výběr typů
ubytování od jednoduchých stanů až po kamené luxusní bungalovy
typu Chalet v různých cenových relacích. Díky tomu můžete volit
nejen podle toho jak jste nároční, ale také podle toho kolik jste ochotni
utratit. Nejvíce oblíbené jsou mezi potápěči prostorné stany typu Royal
vybavený královskou postelí nebo dvě samostatně, ledničkou, trezorem,
ventilátorem a křesílkama. Bydlíte přímo na pláži a doslova hned u moře…
a navíc, zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy spali ve stanu.
Velice cenově příznivě pak vychází Tent – jednoduchý menší
stan, dvě postele nebo jedna královská. Vhodné pro méně náročné,
ale na přespání je to dostačující, vzhledem k tomu, že většinu
dne stejně strávíte potápěním nebo lenošením na bázi.

V ceně ubytování je zahrnuté stravování, plná penze formou
bufetu včetně soft nealko nápojů all inclusive, podávané v místní
restauraci na úrovni 5* hotelu a cafeterii na pláži, která je otevřena
od 6 ráno do půlnoci. Co se týká pitné vody, tak po celém areálu
jsou umístěné automaty, kde si vodu kdykoliv načepujete.
Vyzdvihnout mimo špičkového servisu, čistoty, úrovně a organizace
celé základny je třeba také přátelskost, ochotu a profesonalitu všech,
kteří se na bezchybném provozu Marsa Shagra Village podílejí,
zejména kuchaře, protože jak známo láska prochází žaludkem.
Věřím, že si tohle vyjímečné místo zamilujete. Stejně jako já.

Veškeré informace o společnosti Red Sea Diving Safari, která
provozuje nejen tuto základnu v Marsa Shagra, ale ještě potápěčské
základny Marsa Nakari Village a Wadi Lahami Village, ležící
více na jihu od Marsa Alam, najdete na webových stránkách.
Pro české a slovenské potápěče zajišťuje pobyty s potápěním Seaway Diving o.s. která je smluvním partnerem Red Sea Diving Safari pro Českou a Slovenskou Republiku.
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