
Program a bližší informace o Life & Business 
Retreatu s volně žijícími delfíny 

Termín : sobota 27. 6. 2020 – sobota 4. 7. 2020 

Země : Egypt  

Doprava: letecky , zpáteční letenka Praha- Marsa Alam-Praha + transfer z letiště 
v Marsa Alam do přístavu a na konci pobytu zpět. 

Program plavby: 
1.den 

Společný odlet z letiště Václava Havla v Praze. Po příletu do Marsy Alam, se musí 
vyplnit pobytové karty a zakoupit vstupních víza. Poté nás přivítá na letišti zástupce 
pořádající společnosti Samara Cruise a následuje transfer do přístavu v Hamatta, 
kde se nalodíme a ubytujeme v kajutách.  Před vyplutím proběhne ještě jedno 
formální odbavení na lodi, kdy příslušný úředník zkontroluje naše cestovní doklady a 
počet osob na palubě a poté vyplouváme s lodí směr laguna Sataya, kde kapitán 
zakotví loď v mělké laguně tohoto korálového útesu a po zakotvení vyrazíme na naše 
první plavání s delfíny.  

2.-6. den 

A s kým se budete denně potkávat na hladině i pod ní v moři? 

Je to Delfín dlouholebý (Stenella longirostris), který patří k nejobratnějším kytovcům. 
Je proslulý svými akrobatickými kousky ve vzduchu. Má štíhlý dlouhý zobák a 
nápadně vysokou hřbetní ploutev trojúhelníkového tvaru. Skáče až tři metry nad 
hladinu, přitom různě prohýbá tělo, vlní se, nebo se otáčí kolem podélné osy až 
sedmkrát při jediném skoku. 

Účast na kterékoliv části denního programu je dobrovolná a nepovinná. Přesto vám 
předkládáme obvyklý program dne stráveného v laguně Sataya: 

Ráno vstáváme brzo, kdo nechce, nemusí. Nicméně je to nejlepší čas na plavání s 
delfíny. Takže 

Kolem šesté - sedmé hodiny vyplouváme rychločluny mezi delfíny. Ráno mají nejvíc 
náladu si hrát, skákat a plavat s námi. Hodinu až dvě s nimi plaveme a pak se 
vracíme na loď na snídani.  

Před obědem opět vyrážíme za delfíny, kdy s nimi plaveme asi dvě hodiny a vracíme 
se na oběd. V odpoledních hodinách bývají delfíni hodně blízko naší kotvící lodě, 
takže se s nimi dá plavat blízko lodě, nebo je jen pozorovat z paluby naší jachty. 



Nicméně rychločluny jsou i tak k dispozici, pro případ, že delfíni zůstanou dál od lodi. 
Pokud nemají náladu a nebo jsou již unavení, respektujeme jejich svobodu a 
můžeme je jen nerušeně pozorovat, nebo  se přesuneme na korálový útes, který 
lagunu obklopuje, kde lze šnorchlovat a pozorovat nádherné korály, pestré rybky a 
někdy i želvy. 

S rychločluny můžeme zůstat v moři do západu slunce, ale i kdykoliv po západu se 
dá plavat vedle lodi. Podvečery a večery trávíme vzájemným sdílením zážitků, popř. 
společnou meditací, cvičením, tancem atp. 

Informace pro zájemce o přístrojové potápění: 

Na lodi bude instruktor potápění. Jedná se o zkušební potápění pro nepotápěče. 
Takže zájemci o potápění projdou nejdříve instruktáží a s instruktorem jdou za ruku 
pod vodu. Maximální hloubka ponoru u dospělého je kvůli bezpečnosti 5 metrů. V 
této hloubce nehrozí žádná nehoda z dekomprese. 

Pokud jste certifikovaný potápěč , tak přibalte i svoji základní výstroj (BCD a 
automatiku), pokud vlastníte a licenci a potapěčský deník a také vám rádi zařadíme 
nějaký zajímavý ponor, max. hloubka ponoru dle certifikace. Informujte nás prosím o 
vaší licenci předem. 

6. den 

Je poslední plavání a šnorchlování s delfíny v laguně Sataya a na korálových 
útesech a odpoledne se budeme přesouvat na ostrov Siyal národního parku Wadi 
Gemal, koupání na ostrově a večerní posezení u ohně na pláži ostrova. 

7.den  

během plavby zpět do přístavu je možnost šnorchlování na nádherných korálových 
útesech.  

8.den  

transfer z přístavu na letiště k odletu. Program je pouze rámcový a může být 
pozměněn v závislosti času příletu-odletu a nebo povětrnostních podmínek. 

Program osobnostního rozvoje 

Součástí pobytu budou odpolední či večerní workshopy, práce a sdílení 
v kruhu či osobní konzultace s Petrem či Veronikou. Témata budou vycházet 
jednak z principů Life & Business Transformation Leadershipu, tak i 
z osobních potřeb jednotlivých účastníků (osobní i pracovní témata), viz. 
příloha Přínos účasti na Retreatu s delfíny.  

Změna programu vyhrazena. 

Ubytování:  

safari obytná loď – pobyt  7 nocí, dvoulůžkové kajuty s vlastní sprchou a WC. 



Elektrická energie na lodi funguje bez ohledu na to, že motor je vypnutý a loď kotví. 
Elektřinu obstarávají dva generátory. Vždy pracuje jen jeden z nich a ten druhý je 
záložní. Standardní zásuvky jsou rozmístěné po celé lodi, i v kajutách – tedy pro 
naše koncovky běžných přístrojů, jako jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, dobíječky 
mobilních telefonů atp. použitelné bez redukce. Na lodi jsou nám k dispozici 
ubytovací části s kajutami, dále restaurace, společenská místnost-salónek s barem, 
dvě zvýšené paluby s barem určené k odpočinku, posezení, menší přední zvýšená 
paluba k opalování a zadní paluba k uložení výstroje. 

Strava a nápoje na lodi: 

“soft all inclusive“: snídaně, obědy a večeře formou bufetu, občerstvení během dne a 
nealkoholické nápoje (alkoholické nápoje na lodi k dispozici nejsou) 

NEZAPOMEŇTE :  
Pro cestu do Egypta potřebujete cestovní pas.                            

POZOR!!!! - váš cestovní pas musí být platný nejméně 6 měsíců od data ukončení 
pobytu v Egyptě. V našem případě tedy platnost vašeho cestovního pasu musí být 
nejméně do 4. 1. 2021 !!!! Zkontrolujte si včas!  

Do 30. 4. 2020 nám, prosím, zašlete e-mailem kopii vašeho cestovního pasu 
(stránka s fotografií), kterou budeme posílat do Egypta společnosti Samara Cruise 
zajišťující plavbu. Kopii vašeho pasu potřebují k vystavení potřebného povolení 
k vyplutí lodě z přístavu od příslušných místních úřadů. 

Organizaci plavby a služeb v Egyptě zajišťuje:  Egyptská společnost Samara 
Cruise– plavby safari a služby, www.samara-cruise.com 
sídlo : Dahar, Hay Džohar no.house 25, Hurghada, Red Sea 
Registrovaná (Ministry of Supply &interior trade of Egypt) pod číslem : 45065 

 


