Insula KRK - Baska – CROAŢIA
în perioada 25 – 28 iulie 2013 (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.

Baska este cea mai bună staţiune a insulei Krk, cea

mai mare insula din Adriatică. Poziţia i-a asigurat o
prosperitate continuă, astfel încât Baska se numără
printre primele 10 destinaţii din marea Adriatică.
Staţiunea este aşezată într-o vale lină, într-un golf
înconjurat de măslini şi podgorii. În fundal se vad
munţii Velebit. Se spune că plaja de 2 km din faţa
oraşului este cea mai frumoasă dintre plajele
Adriaticii şi este doar una dintre cele 30 de plaje care

stau la dispoziţia vizitatorilor.
Plaja principala Vel a Plaza se află chiar în centrul oraşului şi este înconjurată de baruri,
restaurante, cafenele şi hoteluri. Plaja naturală din prundiş este ideală pentru copii.

Transport: (Oradea – Baska = 798 Km ).
Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o maşină, astfel
costurile de transport nu vor depăşi 60 euro/persoană, dus-întors.

Cazare:
Apartamentele oferă un confort adecvat, iar preţurile variază între 15-25
euro/pers./noapte în funcţie de numărul de persoane cazate în apartament şi de
dotări.

Scufundări:
Coasta Adriatică a Croaţiei atrage numeroşi
iubitori al lumii subacvatice. În mod
indubitabil, 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. Claritatea apei turcoaz,
frumuseţea adâncimilor sale şi varietatea de
specii marine, ţărmul stâncos, recifurile şi
peşterile, siturile arheologice şi fascinantele
epave cu a lor istorie, ascunse pe fundul mării
, toate fac parte din farmecul Adriaticii.
Insula Krk este o destinaţie ideală atât pentru
scafandrii avansaţi cât şi pentru cei începători,
deoarece adâncimea pereţilor variază între 10
şi 40 de metrii.
Pachetul de scufundări: 2 zile, 4 scufundări
cu barca = 94 Euro, include plumb şi butelii cu aer comprimat.
Program opţional: Parapanta în tandem:
Trăieşte senzaţia unică a zborului în tandem cu parapanta!

Pentru informaţii şi rezervare, persoana de contact:
TOMI LUNCA: - instructor de scufundări
Tel: 0724058746 sau e-mail: scufundare@yahoo.com

