
         Excursie pentru scufundări 

 

 
 

                                 perioada 15 – 22 iulie 2014 

   cu program special de scufundări pentru copii 

 
În această excursie dorim să iniţiem generaţia nouă în viaţa subacvatică, 

ca să ne putem bucura împreună cu întreaga familie de această delectare 

deosebită. 

Programul special de pregătire pentru copii începe deja acasă cu şedinţe 

de teorie în mod atractiv şi distractiv cu prezentarea unui filmuleţ instructiv 

pentru copii. În a doua parte a pregătirii, vom intra cu copiii în apă cu 

echipamentul complet la Bazinul Olimpic din Oradea unde vom învăţa elementele de bază ale 

scufundării. După ce copiii vor fi pregătiţi de aventură, vom merge în Hurghada la Marea Roşie unde 

putem încerca cele învăţate la curs, pe toată perioada sejurului delectându-ne într-un hotel de 5 

stele cu aqapark. 

DDee  ccee  EEggiipptt--MMaarreeaa  RRooşşiiee??  PPeennttrruu  ccăă  mmaarreeaa  eessttee  mmăărrggiinniittăă  ddee  ppllaajjee  aaccooppeerriittee  ccuu  nniissiipp  ffiinn,,  îînn  

uunneellee  llooccuurrii  ppăăttrruunnzzâânndd  îînn  mmaarree  rreecciiffuurrii  ddee  ccoorraallii,,  aa  ccăărroorr  ffrruummuusseeţţee  ssuubbaaccvvaattiiccăă  îîii  îînnccâânnttăă  ppee  

iiuubbiittoorriiii  ddee  ssccuuffuunnddăărrii..  HHuurrgghhaaddaa  aassiigguurrăă  ccoonnddiiţţiiii  iiddeeaallee  ppeennttrruu  bbaaiiee  şşii  ddiiffeerriittee  ssppoorrttuurrii  nnaauuttiiccee,,  

ddaattoorriittăă  cclliimmeeii  ppllăăccuuttee  şşii  aa  ffaappttuulluuii  ccăă  tteemmppeerraattuurraa  aappeeii  mmăărriiii  nnuu  ccoobbooaarrăă  ddeeccââtt  rraarr  ssuubb  2222  °°CC..  

 

Hotelul Jaz Aqamarine *****,       https://www.facebook.com/Iberotel.Aquamarine.Resort?fref=photo 
 

  
 

   
 

Hotelul. A fost deschis în anul 2008, are 515 camere, restaurant principal, restaurant a la carte (cu bucătărie mediteraneană), 2 baruri, bar la 

piscină. Zonă de internet, magazine, schimb valutar, spălătorie, servicii medicale, cameră de depozitare a bagajelor, servicii de închiriere a 

maşinilor. Hotelul are piscină (încălzită pe timpul iernii). Şezlongurile, umbrelele şi prosoapele sunt fără plată atât la piscină cât şi la plajă.  

Camerele. În toate camerele există: baie cu duş sau cadă, WC, balcon sau terasă, aer condiţionat (individual) telefon, televizor, seif. Mini-bar 

cu plată suplimentară. 

Activităţi. Sală fitness, biliard, darts, tenis de masă, boccia, teren de tenis, echipament de tenis, volei pe plajă, fotbal, polo, aerobic, aerobic în 

apă, gimnastică, archery. Cu plată suplimentară: lecţii de tenis, teren de tenis cu nocturnă, snorkeling, masaj, jacuzzi, saună, baie cu aburi. 

Periodic sunt organizate activităţi distractive. 

Facilităţi pentru copii. Piscină, mini club, teren de joacă, pătuţuri pentru copii. Serviciile de bonă se plătesc suplimentar. Periodic sunt 

organizate activităţi distractive. 

Masa. „All Inclusive”: mic dejun, mic dejun târziu, prânz, cină, aperitive, cafea, ceai, desert, îngheţată, băuturi alcoolice şi răcoritoare servite 

la pahar. Cu plată suplimentară: băuturile alcoolice locale îmbuteliate şi restaurantele a la carte (pe bază de rezervare). 

https://www.facebook.com/Iberotel.Aquamarine.Resort?fref=photo


    Scufundări: 

Egipt, o ţară a misterelor şi a legendelor, o ţară a controverselor, o ţară unde pe uscat 

domină deşertul şi pustiul însă apele, vrând parcă să compenseze abundă de viaţă şi culoare. 

        Marea Roşie, considerată cea mai Nordică mare tropicală este una dintre cele mai bogate 

mări din lume, fiind în topul celor mai frumoase locuri de scufundări din lume. 

   

   
 

      
 

PREŢ : - 710 EURO adulţi 

- 380 EURO copii (2-12 ani) + 65 EURO cameră superioară  
 

Preţul include: 
Transport cu avionul Budapesta – Hurghada – Budapesta 

Taxele de aeroport, taxa de rezervare, taxa service, taxa kerozin 

Transfer aeroport - hotel – aeroport  
Cazare în cameră cu două paturi cu servicii all inclusiv 
Asistenţă turistică 

 
 
 

Preţul nu include: 
Programul de scufundări  

Asigurare medicală 

Viză turistică ≈ 15 Euro 
 
 
 
 
 

Pentru rezervare sau alte detalii: 
  
E-mail: scufundare@yahoo.com, contact@scufundare.ro 

Mobil: 004.0724.058746 - Tamas Lunca-instructor de scufundări  
Tel/Fax: 004.0359.411825  
Adresa: Str. Iasomiei nr.4, Oradea, România 

WWW.SCUFUNDARE.RO 
 
 
 
 
 

,,scuba 4ever” 

mailto:scufundare@yahoo.com
http://www.scufundare.ro/

