Weekend prelungit pentru scufundari
BUDVA – MUNTENEGRU
în perioada 21 – 24 iulie 2016 (4 zile)

Ideea weekend-ului prelungit pentru scufundări, vine în întâmpinarea celor ocupaţi cu
graba de zi cu zi, care vor câteva zile de delectare activă într-un colectiv plăcut având acelaşi
hobby: SCUFUNDAREA.
Despre Budva, se spune că ar fi „perla ascunsă a Adriaticii”, un oraș vechi cu plaje imense,
nisip fin și cele mai albastre ape ale Adriaticii. Budva este în acelaşi timp şi centrul distracţiei
continue, al vieţii de noapte şi activităţilor culturale. Cu siguranţă nu vă veţi plictisi aici, mai
ales că sunt pregătite pentru dumneavoastră activităţi sportive, festivaluri, parcuri de distracţie
într-o atmosferă foarte plăcută.

Una dintre cele mai renumite și prestigioase locuri din Muntenegru şi este și una dintre cele
mai luxoase staţiuni ale lumii, Sveti Stefan (St Stephen), care se află la numai 15 minute cu
mașina de Budva, conectat la continent printr-o pistă îngustă, înconjurat de 2 plaje de nisip
magnifice și un parc frumos. Atunci când vizitați acest loc minunat, veți simţi imediat de ce
Sophia Loren, Sylvester Stallone, Regina Elisabeta a II-a și multe alte celebritaţi, au ales Sveti
Stefan ca loc preferat pentru vacanţă. Sveti Stefan este una dintre primele 10 destinaţii pline de
farmec selectate de Lonely Planet din lista teh mondial. Este un loc care-ți va lua respiraţia.

Transport:

Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o maşină, astfel costurile
de transport nu vor depăşi 40 euro/persoană, dus-întors.
Itinerar: Oradea-Arad-Timişoara-Smederevo-Cacak-Uzice-Kokin Brod-Podgorica-Budva
Distanța: 860 km.

Cazare:
Apartamentele oferă un confort adecvat, iar preţurile variază între 13-20 euro/pers./noapte
în funcţie de numărul de persoane cazate în apartament şi de dotări.

Scufundări:
Muntenegru este o țară a contrastelor: munți înalți ce mărginesc o mare caldă și generoasă
atât pentru “pensionarii” amatori de relaxare, cât și pentru “aventuroșii” care caută și altceva
decât odihnă într-un concediu. În mod cert, cele mai atractive locaţii de scufundări ale
Adriaticii sunt stâncile şi peşterile subacvatice cu o bogată floră şi faună marină, epavele unor
ambarcaţiuni sau ale unor avioane. Din fericire, în zonă sunt mai multe epave interesante,
oferindu-ne o satisfacţie deosebită pentru iubitorii epavelor.

Programe obționale:
Blue Cave este o minunăție de peșteră unde apa este turcoaz-fosforescent. O caracteristică
unică a Peșterii Albastre este că pe parcursul zilei culoarea apei se schimbă de la albastru
deschis în albastru închis.

Orașul Vechi din Ulcinj, este situat pe culmea unui munte cu vedere la mal și reprezintă o atracție
turistică din ce în ce mai des vizitată.

Prețul excursiei:

Costurile sunt individuale (deplasare 40-50 euro/pers., cazare 40-60 euro/3 nopți/pers.).
Costul pachetului de scufundări: 2 zile, 100 Euro, include 4 scufundări cu barca, 2 vineri și 2
sâmbătă, plumb și butelii cu aer comprimat.
Echipament de scufundări:
- achiziționare noi sau second hand - http://scufundare.ro/lucrari-utilitare/bazar/
- închiriere de la baza locală, 10 euro/zi - http://www.budvadiving.com/
- închiriere de la Clubul Nautilus, limitat - http://scufundare.ro/echipamente/inchiriere/

Pentru informații și rezervare:
persoană de contact: TOMI LUNCA: - instructor de scufundări
Tel: 0724058746 sau e-mail: scufundare@yahoo.com

