Tecdiving
Storms

Wraktour Egypte
Rec/Tec safari
12 oktober tot 19 oktober 2019

tecdiving.storms@icloud.com
eventuele opleidingen kunnen voorzien worden

Onze boot

Enkele Gegevens :
Naam : Star Jet
-

Lengte : 37m

-

Breedte : 8,30m

-

Motoren :2 x 1150hp Mercedes

-

Max capaciteit : 24 duikers + 2 gidsen

-

12 x 2-persoons slaapkamers

Zonnedek :

Duikdek :

slaapkamers :

Eetruimte + ontspanningsruimte :

Route :

De wrakken die wij aandoen :

SS Tistlegorm : diepte 16m – 33m
De SS Thistlegorm was een Brits gewapend koopvaardijschip. De Thistlegorm werd tot zinken gebracht door twee Duitse
bommenwerpers die terugkwamen uit Kreta op 6 oktober 1941. Ze gooiden twee 1.000 lb-bommen neer, beide raakten het schip.
De bommen drongen door tot binnen No 4 Hold-detonerende munitie die daar was opgeslagen. Het was zo krachtig dat het twee
spoorweglocomotieven opgestapeld op het dek in de lucht lanceerde.

Carnatic : diepte 16m – 27m
De Abu Nuhas, ofwel de Carnatic, is een Brits stoomschip dat in 1869 tegen het rif liep en de volgende dag zonk, als gevolg van
weersinvloeden. Ze was een passagiers- en postschip, maar wordt vanwege de lading ook wel 'het Wijnwrak' genoemd. Er zijn
geruchten dat ze ook voor 40.000 pond sterling aan goud vervoerde. De Carnatic ligt op 29 meter diepte, met haar romp volledig
begroeid met kleurrijke koralen. In het wrak zwemmen honderden glasvisjes en baarzen. Ook octopussen, murenen en jacks
hebben van dit wrak hun thuis gemaakt.

Giannis D : Diepte 5m – 25m
Dit Griekse vrachtschip voer in april 1983 tegen het rif. Vervolgens viel het in twee weken tijd uit elkaar en zonk. De Giannis D.
is het meest bedoken wrak van Egypte. Het ligt op 28 meter diepte, schuin naar bakboord, met de brug in prachtige conditie en een
machinekamer vol met glasvisjes. Doordat de lading uit hout bestaat, wordt het ook wel 'het Houtwrak' genoemd. Het wrak is
ideaal voor penetratie. Zorg wel dat je voldoende training hebt en pas op dat je niet duizelig wordt doordat ze schuin ligt.

Chrisoula K: diepte 3m-25m
Chrisoula K is Griekse vrachtschip, dat op 31 augustus 1981 is gezonken als gevolg van op het rif te lopen. Het schip had een
lengte van 98 m en een breedte van 15 m. Het droeg een lading Italiaanse vloertegels. Het is niet precies bekend tot welk wrak de
resten behoren, omdat tegelijkertijd twee boten daar neerstortten. Het scheepswrak bevindt zich in een goede positie met een goed
bewaarde schroef. Tijdens de duik kun je veel soorten zeedieren en scholen vissen vinden.

Rosalie Moller: Diepte 28m – 50m
In 1941 op weg naar Alexandrië lag de Rosalie Moller, beladen met steenkool, voor anker tussen de eilanden Gubal en Queisum
toen het werd aangevallen door Duitse bommenwerpers. Het was slechts een paar dagen na het zinken van de Thistlegorm, toen 2
bommen het schip troffen en een enorm gat in de bak aan de stuurboordzijde scheurden. Nu staat het 110 meter lange wrak
rechtop, als "geparkeerd", op het zand op ongeveer 50 meter diepte. Aangezien er geen rif als referentie is, moeten de duikers
langs een landingslijn afdalen om het dek op 25 meter te bereiken. Het onderwaterleven dat daar te zien is, is verbazingwekkend.
Duizenden glasvis op het dek en rond de brug, waaronder grote scholen boeren, snappers en tonijn te zien zijn. Grote baarzen en
enorme leeuwvissen hebben zich in de boeg en de achtersteven gevestigd. Het dek is nog steeds vrij intact, het is gemakkelijk om
de dekhuizen te verkennen en de ladders omhoog te zwemmen die naar de brug leiden. Op de boeg zie je het gigantische poortzijanker nog steeds omhoog. In het achterstevengedeelte zijn ook de enorme propeller en het roer een bezoek waard.
Waarschijnlijk vanwege een onjuiste afmeren van duikboten, wordt de hekmast afgebroken. Ondertussen is de trechter naar de
bakboordzijde gevallen; het draagt een grote "M" erop, het embleem van rederij Moller.

Colona IV: Diepte 66m
Colona IV was een 21m stalen safari-boot dat op een late avond in april door slecht weer op het rif Sha'abrur Umn Gamar gelopen
is, en zonk naar een diepte van 66m.
Dit is een Technische duik

Golf fleet 31: diepte 85m - 108m

De Gulf Fleet No. 31 was een offshore bevoorradingsschip van 294 GRT gebouwd bij Quality Equipment Co. (Yard Nr. 147),
Houma, Louisiana, VS voor de Gulf Fleet Marine Company, Lafayette, Louisiana, VS. Men gaat ervan uit dat het schip het rif van
de noordoostelijke punt van Shaabruhr Umm Gamar heeft geraakt, waarbij de bemanning het schip heeft verlaten, waar het een
paar weken op het rif bleef zitten voordat het over de rand viel en afdaalde naar waar ze nu ligt maximale diepte van 108m.

Al Qamar Al Saudi Al Misri: Diepte 64m – 83m
Het wrak van de 125 meter lange veerboot van 7600 ton, Al Qamar Al Saudi Al Misri werd ontdekt door Paul Venten en Aaron
Bruce bij Tekstreme Diving, gevestigd bij Emperor Divers. Het zonk op 19 mei 1994 na een explosie in de machinekamer en het
daaropvolgende vuur met 505 passagiers en 63 bemanningsleden met het verlies van 21 levens.
Het wrak ligt in 83 m water met een minimale diepte van 64 m aan de bakboordromp. Het is intact en ligt aan stuurboord en zorgt
voor een absoluut fantastische duik in de wateren van de Rode Zee.

Hebat Allah : Diepte 27m – 46m
De Hebat Allah was een klein vrachtschip van 494 GRT gebouwd voor de Egyptische regering in Breheret Ets., Ingrandes,
Frankrijk in 1985.
De Hebat Allah is opzettelijk gezonken op 07 november 2004 tussen het Giftun-eiland en Gota Abu Ramada in het El Arouk
Giftun-gebied als het eerste kunstmatige rif van Egypte. Ze had zich op een diepte van 30 meter moeten bevinden, maar helaas
ging dit niet volgens plan en ze was op de verkeerde plaats gezonken en ligt nu op diepte van 46 meter.

Deze wrakken worden afgewisseld met enkele riffen, deze zijn allemaal afhankelijk van het weer.
Prijs voor dit gebeuren : 820€
Dit is incl
-

12ltr cilinder voor de rec duikers

-

full board ( 3 maaltijden – 2 tussendoortjes / per dag)

-

soft drinks , koffie, thee

-

transfer luchthaven – boot, boot – luchthaven

-

kustwacht permissie

excl :
-

vlucht naar Hurghada en terug

-

Bi-set

-

Deco – fles

-

Bail Out voor ccr

-

Helium

-

O2

-

Softnolime

-

Fee voor de crew

Reservering met naam, gsmnr, email via tecdiving.storms@icloud.com
Voorschot op rekeningnr BE15 7555 3115 0330, mededeling : wrak 2019
Voorschot 30% bij reservering : 246€
Rest bedrag 70% ten laatste 1 augustus 2019 : 574€

