Weekend prelungit pentru scufundări
Insula RAB (Insula iubirii), oraş Lopar

CROAŢIA
in perioada 28 – 31 august 2014 (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.
Insula Rab este cea mai cunoscută şi cea mai
populară fiind în topul preferinţelor turiştilor
alături de staţiunea Lopar. Centrul oraşului este
format din clădiri medievale datând din vremea
ocupaţiei veneţiene (secolul XIII). Oraşul Lopar se
află la 14 km de oraşul Rab, fiind faimos în special
pentru plajele cu nisip fin şi apa cristalină. Aceasta
staţiune este înconjurată de numeroase golfuri şi
22 de plaje (3 dintre ele sunt de nudişti), cea mai
fiind renumita Paradise Beach cu o lungime de 400 m şi o lăţime de 35 m, iar
din anul 2003 este titulara ,,Steagului Albastru’’ (Blue Flag) care este un
prestigios certificat de recunoaştere internaţională a calităţii plajelor şi
reprezintă o importantă garanţie pentu turişti.

Transport: (Oradea – Lopar = 876 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.

Scufundari: http://www.mirkodivingcenter.com/index_en.htm
Marea Adriatică mereu ne oferă surprize subacvatice: pereţi cu gorgonii, peşteri,
tuneluri, canioane subacvatice, epave sau chiar şi amfore. Insula Rab este o
destinaţie ideală atât pentru scafandrii avansaţi cât şi pentru cei începători,
deoarece adâncimea pereţilor variază între 10 şi 40 de metrii. Cel mai renumit loc
al insulei este peştera Medova Buza.
Medova Buza
Peştera Medova Buza este pe partea de nord a insulei şi se crede ca labirintul
subteran, cândva, a fost refugiul unui călugăr. Peştera este compusă din trei săli
mari şi camere mai mici, lungimea totală având 60m. Două săli au ieşire la suprafaţă
şi sunt ornamentate de stalactite şi stalagmite impresionante. Intrarea dinspre
mare, este la o adâncime de 4m, dar se poate intra şi sărind de pe stancă
ajungându-se astfel la prima sală.

Pachetul de scufundări: 2 zile, 4 scufundări cu barca = 90 Euro, include plumb şi
butelii cu aer comprimat.

Programe opţionale:

- Parcul Naţional Lacurile Plitvice – minunea naturală, patrimoniu mondial
UNESCO, cea mai veche rezervaţie naturală din sud-estul Europei, vizitată
anual de aproape 1 milion de turişti. Plitvicka Jezera cunoscut şi din producţia
cinematografică "Winnetou - Comoara din Lacul de Argint" este un ansamblu
de 16 lacuri legate prin cascade, ce se întind pe o distanţă de 8 km, cu o
diferenţă de altitudine de 133 metri. Aproape 300 km² de natură pură, munţi
împăduriţi, peşteri şi ape limpezi precum cristalul.

- Tura de caiac - la Goli Otok (Insula Pustie), această insulă a fost odinioară o
insulă de închisoare numit şi Alcatrazul Croaţiei.

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.

Pentru informaţii şi rezervare contactează-mă:
TOMI LUNCA: 0724058746 sau e-mail: scufundare@yahoo.com

