Weekend prelungit pentru scufundari
Insula RAB (Insula iubirii), oras Lopar –
CROATIA
in perioada 26 – 29 iulie 2012 (4 zile)
Ideea weekend-ului prelungit pentru scufundari, vine in intampinarea celor
ocupati cu graba de zi cu zi, care vor cateva zile de delectare activa intr-un
colectiv placut avand acelasi hobby: SCUFUNDAREA.

Insula Rab este cea mai cunoscuta si cea mai
populara fiind in topul preferintelor turistilor
alaturi de statiunea Lopar. Centrul orasului este
format din cladiri medievale datand din vremea
ocupatiei venetiene (secolul XIII). Orasul Lopar
se afla la 14 km de orasul Rab, fiind faimos in
special pentru plajele cu nisip fin si apa cristalina.
Aceasta statiune este inconjurata de numeroase
golfuri si 22 de plaje (3 dintre ele sunt de
nudisti), cea mai mare fiind renumita Paradise Beach cu o lungime de 400 m si o
latime de 35 m, iar din anul 2003 este titulara ,,Steagului Albastru’’ (Blue Flag)
care este un prestigios certificat de recunoastere internationala a calitatii
plajelor si reprezinta o importanta garantie pentu turisti.

Transport: (Oradea – Lopar = 876 Km ).
Ne vom deplasa pe cont propriu, putandu-ne cupla cate patru intr-o masina, astfel
costurile de transport nu vor depasi 60 euro/persoana, dus-intors.

Scufundari:
Marea Adriatica mereu ne ofera surprize subacvatice: pereti cu gorgonii, pesteri,
tuneluri, canioane subacvatice, epave sau chiar si amfore. Insula Rab este o
destinatie ideala atat pentru scafandrii avansati cat si pentru cei incepatori,
deoarece adancimea peretilor variaza intre 10 si 40 de metrii. Cel mai renumit loc
al insulei este pestera Medova Buza.

Medova Buza
Pestera Medova Buza este pe partea de nord a insulei si se crede ca labirintul
subteran, candva, a fost refugiul unui calugar. Pestera este compusa din trei sali
mari si camere mai mici, lungimea totala avand 60m. Doua sali au iesire la
suprafata si sunt ornamentate de stalactite si stalagmite impresionante. Intrarea
dinspre mare, este la o adancime de 4m, dar se poate intra si sarind de pe stanca
ajungandu-se astfel la prima sala.

Pachetul de scufundari: 2 zile, 4 scufundari cu barca = 90 Euro, include plumb si
butelii cu aer comprimat.
Program optional: Tura de caiac - la Goli Otok (Insula Pustie), aceasta insula a
fost odinioara o insula de inchisoare numit si Alcatrazul Croatiei.

Cazare:
Apartamentele ofera un confort adecvat, iar preturile variaza intre 15-25
euro/pers./noapte in functie de numarul de persoane cazate in apartament
si de dotari.

Pentru informatii si rezervare contacteaza-ma:
Tomi Lunca: 0724058746 sau e-mail: scufundare@yahoo.com

