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(időpont: március 24 – Április 2) 

 
 

Szudán különleges légkörét az álmok és a víz alatti kalandok táplálják, egy igazi búvár-unikum, ahol ősrégi 

legendák kelnek életre. Cousteau víz alatt felépített birodalmának, vagy a hullámsírjában nyugvó Umria-nak, a 

pörölycápáktól nyüzsgő Shaab Rumi-nak otthona. A búvárok esetében Szudán az egyike azon országoknak, ahol 

egyszer mindenképpen merülni szeretnénk. A szudáni vízalatti élővilág még a sokat látott búvárokat is lenyűgözi! 

A pörölycápák, szirtcápák, barrakuda rajok és a roncsok kedvelőit is elkápráztatja. Aki már merült Szudánban, 

nem csalódott. Nagyszerű merülő helyszín a Vörös-tenger egy még kevésbé felfedezett részén. 

 

 

 

https://redseaboats.hu/wp-content/uploads/2021/09/szudan.jpg
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Akik még nem merültek Szudánban, azoknak első alkalommal az északi szudáni útvonalat javaslom. A déli túrát 

a visszatérő vendégeinknek, a mélydéli útvonalat pedig a sokat tapasztalt, kalandvágyó búvárainknak ajánlom. 

 

Északi túra tervezett menetrendje és állomásai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hajóról: 

Az Androméda egyedi tervezés alapján épült búvárszafari yacht, kifejezetten búvárok és családi hajótúrázók 

részére. Az egyhetes búvárszafarik során a tágas, fürdőszobás, légkondis kabinok, hatalmas ebédlő, nappali és 

napozó dekk szolgálják a komfortérzetünket. A hajó szíve, a keleti hangulatot idéző “sihsha” szoba, ahol 

esténként a vízipipa aromás füstjét szívva osztozhatunk a napi élményeinken. Összeszokott, tapasztalt és több 

nyelven beszélő személyzet várja a búvárkodni és kikapcsolódni vágyókat egyaránt.  
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Repülőjegy információk: 

Port Szudánból indul a hajóstúra. Port Szudánba Kairón keresztül lehet eljutni.  

• Budapest – Kairo - Port Szudán oda - vissza út menetrendszerinti gépen. 

Mivel a Kairóba érkezés után lesz 19 óra transzferidő, ezért egy éjszaka a reptéri hotelben éjszakázunk az oda és 

a visszafelé úton is. 

 

NÉHÁNY FONTOSABB SZUDÁNI MERÜLŐHELY ÁTTEKINTÉSE 

 

Shaab Rumi 

Ez a Port Sudan-tól 48km-re elhelyezkedő zátony egy gyönyörű lagúnát 

zár körül, amelybe egy keskeny – eredetileg Cousteau által 

kirobbantott – szoroson keresztül lehet bejutni. A lagúnán kívül kb. 

100m-re építette fel Cousteau vízalatti örökségét 1963-ban, a 

Precontinent II-t – az ember készítette vízalatti világot. Itt folytatta 

vízalatti kísérleteit és ma a Precontinent betekintést nyújt azok életébe, 

akik a víz felszíne alatt éltek futurisztikus kinézetű épületekben és 

kutatásokat végeztek a vízalatti élővilágról. A cápák tanulmányozására 

használt cápaetető ketrecek ugyanazon a helyen fekszenek, ahol 

Cousteau idejében. A cápák a mai napig idejárnak, mint több évtizeddel ezelőtt. 

 

https://redseaboats.hu/wp-content/themes/cassiopeiasafari/images/szudan_cards/szudan/Rumi.jpg
https://redseaboats.hu/wp-content/themes/cassiopeiasafari/images/szudan_cards/szudan/Rumi.jpg
https://redseaboats.hu/wp-content/uploads/2021/09/andromeda-egyiptom.jpg
https://redseaboats.hu/wp-content/themes/cassiopeiasafari/images/szudan_cards/szudan/Rumi.jpg
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Sanganeb 

A Sanganeb Nemzeti Park 124 korallzátony csoportból áll. 

Világítótornya, mint az Eiffel-torony kicsinyített mása, bukkan fel a 

nyílt tenger közepén. Néhány szudáni katona áll szolgálatban 3-4 

hónapos műszakban és minden látogatót nagy örömmel fogadnak. 

Leereszkedve, mintha egy keleti templomvárosban találná magát az 

ember, ami a tengerfenékre süllyedt és száz és száz színben 

pompázó kúszónövények burjánzanak romjai felett. A kőzeteken 

függőleges szakadékok vezetnek át és buja bőrkorallok tenyésznek 

mindenhol, mint a virágzó növények egy őserdőben. A kőzetek és 

vájatok között temérdek hal úszkál és cáparajok húznak el nagy nyugalomban. 

Angarosh 

 

A helyiek nyelvén a név azt jelenti, hogy a “Cápák anyja”. A név 

megilleti, mivel szürke szirti cápák rendszeresen felbukkannak a 

külső falak mentén. A zátony teteje 10m-re van a vízfelszíntől. Két 

platóból (fennsík) áll a zátony, amik 25 és 45m-en fekszenek, ahol 

manták úszkálnak a mélyben és a plató felett barrakuda rajok 

gyűrűznek. 

 

 

Fontos tudnivalók Szudánba utazók számára 

 

➢ A szudáni vízumot a helyszínen is lehet intézni Port Szudánban, vagy a túra megkezdése előtt, mindenki 

egyénileg  intézi a szudáni nagykövetségen. 

- Ha valaki egyénileg maga intézi, az jóval olcsóbb, ez jelenleg 85 euro. Ha kint intézik nekünk 

(Port Szudánban), akkor ez 225 dollár. 

 

➢ Ha Port Szudánban intézik a vízumot, akkor az útlevél másolatát el kell küldeni elektronikus formában 

e-mailben legkésőbb 2 héttel az indulás előtt. 

➢ A vízumok másolatát szintén e-mailben küldjük el az út megkezdése előtt, amiket majd ki kell nyomtatni 

és magunkkal kell vinni Kairóba. 

➢ Az útlevelekben nem lehet izraeli pecsét vagy vízum. 

➢ Az útleveleknek érvényesnek kell lennie legalább még 6 hónapig az ország elhagyása után. 

➢ Az útlevelekben lennie kell 2 üres oldalnak egymás mellett a szudáni vízumnak és 2 x 1 üres oldalnak a 

2 egyiptomi vízumnak. 

➢ KÖTELEZŐ, hogy mindenki megkapja a sárgaláz elleni oltást és legyen mindenkinél az oltáskönyv, amit 

az egyiptomi hatóságok kérhetnek az egyiptomi belépéskor Szudánból visszatérve. 

➢ Alkohol és pornográf/erotikus anyagok bevitele Szudánba tilos. 

https://redseaboats.hu/wp-content/themes/cassiopeiasafari/images/szudan_cards/szudan/Sanganeb.jpg
https://redseaboats.hu/wp-content/themes/cassiopeiasafari/images/szudan_cards/szudan/Angarosh.jpg
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➢ A hajón nincs lehetőség a felszerelés bérlésére, de van tartalék búvárfelszerelés meghibásodás esetére. 

Ha valakinek nincs saját felszerelése, nálam bérelhető Magyarországon. 

➢ Minden búvárnak kötelező felmutatni érvényes búvárigazolványát és utas/baleset/búvárbiztosítását, 

hogy búvárkodni tudjon. Minden utasnak kell, hogy legyen érvényes utas/baleset biztosítása. A 

biztosítási kötvény a megfelelő kontakt információval az utasnál kell legyen a túra alatt. Ez nálam 

intézhető lásd honlapom: http://www.cmasbuvar.hu/buvar_biztositas. 

➢ A hajón található széf, ahol az utasok elhelyezhetik értékeiket a túra megkezdése előtt. A búvár 

vezetőket kell megkérni, hogy hozzáférést biztosítsanak a széfhez. Csak a széfben elhelyezett értékekért 

tudunk felelősséget vállalni. Minden más érték és tulajdon az utas felelőssége. 

 

Az adott napi merüléseket a hajós szafari miatt az idő befolyásolhatja. Erről minden esetben a kint dedikált 

kapitány és a merülésvezető dönt. 

 

Elméletileg a következők szerint tervezve: 

Dátum Nappali Éjszakai 

2023.03.26 2 1 

2023.03.27 3 1 

2023.03.28 3 1 

2023.03.29 3 1 

2023.03.30 3 1 

2023.03.31 2 0 

Összesen: 16 5 

 

Megnevezés Ár Megjegyzés 

Szafari hajós ára 1,380 euro  

Dízelfelár 160 euro Ez változhat 

Szudáni adók és illetékek 205 euro Ez változhat 

Nemzeti park belépők 45 euro  

Szudáni vízum 230 dollár / 85 euro 
Kint intézik / saját magad 

intézed 

Egyiptomi vízum 2 X 25 dollár  

Egyiptomi szálloda (2 éjszaka) 130 dollár 2 ágyas reggelivel 

Transzfer a szállodához (Egyiptom) 40 euro (2 oda, 2 vissza) A négy utazásra összesen 

Repülőjegyek   

Budapest – Egyiptom- Budapest 130.000 Ft Foglalásnál van pontos ár 

Egyiptom- Port Szudán- Egyiptom 380 dollár Foglalásnál van pontos ár 

Baksis a legénységnek  60 euro/fő Ennyit javasol az iroda 
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Megnevezés Ár Megjegyzés 

Transzfer szálloda egyágyas ár 85 euro 2 ágyas reggelivel 

Egyszemélyes kabin felár 1380 euro + 75%  

Tengerre néző kabin felár 85 euro/hét  

15 l-es acél palack bérlés 55 euro/hét helyben fizetendő 

Nitrox 32 90 euro/hét helyben fizetendő 

Műholdas telefon használat 3 euro / perc  

 

 7 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 a merülési lehetőségekben leírtak szerint 
 Egy 12 l-es alumínium palack / fő (DIN csatlakozás ajánlott), ólom súly  
 Hajó engedélyek  
 Shisha (vízipipa) a hajón a shisha szobában  
 Ágynemű és törülköző használat  
 Ingyen WiFi szolgáltatás 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  
 Tengerre néző kabin felár (korlátozott számú helyek, foglalási sorrendben)  
 Egyszemélyes kabin felár (korlátozott számú helyek, foglalási sorrendben)  
 Аlkoholos italok korlátozott mennyiségben (egyedi ár helyben) 
 15l-es acél palack bérlés 
 Nitrox 32 
 Műholdas telefon használat 
 Személyes kiadások  
 Elveszett törülköző (egyedi ár helyben) 
 Bakshish 
 Strand törülközők  
 Kötelező Utas- és búvárbiztosítás (nálam egyedi igények szerint) 
 Sztornó biztosítás (nálam egyedi igények szerint) 
 Minden más fent nem említett tétel (pl. oltás)

 

Remélem a fenti kis bemutató anyag felkeltette érdeklődésed és hamarosan üdvözölhetlek az Észak Szudáni 

búvártúrámon.  

Szívélyes üdvözlettel: 

    
Richter Miklós 
CMAS búvároktató  
Oktatói reg.szám: 2IH089 

  


