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          Insulele Filipine abundă în păduri tropicale luxuriante, peisaje fascinante din care 

nu lipsesc vulcanii activi, plaje splendide, ape litorale în care printre coloniile de corali misună o 
abundentă faună marină. Terasele de orez din 
Filipine sunt răsfăţate în prezentările turistice cu 
denumirea „a opta minune a lumii”. Nu-şi găsesc 
locul în cele 7 noi minuni ale lumii, dar sunt în 
lista patrimoniului UNESCO. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

           

Una dintre cele mai renumite este Insula Boracay, 

cunoscută drept "cea mai exotică insulă tropicală din lume" cu 

o plajă de top, numită  White Beach sau Plaja Albă care este 
cea mai cunoscută atracţie şi are o suprafaţă de 4 km cu nisip 
alb şi fin ce este scăldat de minunate ape de culoare turcoaz. 
Este o insulă mică, înconjurată de recifuri de corali cu locuri 
ideale pentru scufundări. Boracay vă va fascina şi va rămane 
pentru totdeauna în inimile voastre unde posibilitaţile de 
distracţie depăşesc limite. 

 

  

           Hong Kong este un amestec unic de tradiţii orientale şi 

occidentale, o metropolă modernă, dar şi una dintre cele mai 
faimoase destinaţii turistice din lume. Chiar dacă principala atracţie 
este shoppingul şi viaţa de noapte, Hong Kong oferă restaurante 
excelente, hoteluri de prim clasă, dar şi frumuseţi naturale: munţi, 
insule retrase, plaje albe. 
           

          Scufundări: Printre cele mai cunoscute atracţii se numără sutele de locuri speciale pentru 

pasionaţii de scuba diving care se găsesc aproape oriunde în arhipeleag şi te vor impresiona prin 
recifurile de corali, peşterile subacvatice de mari dimensiuni, apă de un azur la fel de profund ca 
cerul şi nisipurile albe şi fine care se întind pe kilometri întregi. În Filipine se pot vedea specii de 
ton, baracude, dar şi de rechini, precum şi rămăşiţele ambarcaţiunilor japoneze scufundate în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 

INSULA LAUREL  

Adâncime: 8 - 22 m; Nivel recomandat: oricine; Timp de deplasare: 15 minute 

Aceasta este o scufundare frumoasă de perete, acoperit de stele de mare minunate, bureţi şi varietăţi 

de corali vii în special corali de masă şi corali moi. Multe tipuri diferite de melci ,,nudibranch" pot fi 

găsite în acest loc şi totodată este ideal pentru fotografii macro. Populaţia de peşte variază în funcţie 

de curenţi: anghile panglică albastre, morene, peşte valiză, leu, scorpion şi multe alte specii îşi găsesc 

refugiu pe acest recif. Deasemenea, poţi vedea gorgonii deosebite şi daca priveşti cu atenţie poţi zări 

şi timizii căluţi de mare. 

PEŞTELE CROCODIL NOAPTEA  

Adâncime: 4 - 22m; Nivel recomandat: mediu; Timp de deplasare: 15 minute 

Acesta este un recif frumos, înclinat cu o mulţime de corali moi şi tari, plin de creaturi nocturne. 

Crustacee ciudate se strecoară în jurul recifului, o multitudine de  shrimpfish atârnă cu capul in jos 

printre coralii în formă de bici, se pot vedea şi vânătorii lionfish, iar sepia şi caracatiţa apar din 

ascunzători. O adevarată încantare de acţiune şi culoare.  



EPAVA TRI-BIRD  

Adâncime: 22 - 30m; Nivel recomandat: Avansat; Timp de deplasare: 5 minute 

Tri-bird este un avion de 21 metri lungime cu 3 motoare, cu o anvergură a aripilor de 25 de metri şi 

capacitatea de 36 de pasageri, care s-a prabuşit şi scufundat la 1 martie 2012. O mare familie de 

calamari coloraţi au făcut din acest loc un domeniu privat. Epava stă într-o pantă lină cu botul în jos. 

Dincolo de epavă, reciful cade ca un zid abrupt, cu posibilitatea de a vedea vietaţi marine mai mari 

venind din adânc.  

YAPAK 2  

Adâncime: 32m +; Nivel recomandat: Avansat; Timp de deplasare: 15 minute  

La o scufundare antrenantă, adâncă, vom avea posibilitatea de a vedea acele vietăţi marine mai mari 

specifice din Boracay. După o intrare negativă, se coboară pe un perete abrupt printre interesanţii 

triggerfish roşii, înotând în jurul nostru. Peretele începe la 30 m şi scade brusc, iar întreaga zonă este 

plină cu peşti, inclusiv rechini white tip şi rechini gri de recif. Peşti jacks, ton, snapper, sweetlips, 

triggerfish (ţepos) şi baracudă înoată pe lângă marginea peretelui în curenţi. Rechinii pot fi uneori 

găsiţi dormind pe terasele peretelui.  

Programul excursiei: 
- Ziua 1: Plecarea la ora 1945 pe traseul Budapesta – Zurich – Hong Kong 
- Ziua 2: Sosirea în Hong Kong la ora 1725, ocuparea camerelor la 

Hotel de Edge by Rhombus 4* (mic dejun inclus), vizitarea 

obiectivelor turistice ale Hong Kongului; Templul Tin Hau, 
Templul celor 10.000 Buddha, Vârful Victoria… 
- Ziua 3: 
Opţional; shopping toată ziua sau cu o deplasare de 1h cu feribot-ul până la Macao pentru vizitarea ,,Las Vegas-ul Estului”, apoi 
plecarea la ora 2155 de la aeroportul din Hong Kong şi sosirea în Boracay la ora 720. După un transfer cu barca, ocupăm camerele 

duble cu micul dejun inclus la Grand Boracay Resort 4* (în funcţie de numărul participanţilor, posibil schimbarea hotelului  

la un hotel cu o capacitate mai mare).   

Situat bine în zona de restaurante, viață de 
noapte, vizitarea reperelor din oraşul Boracay / 
Caticlan. De aici, oaspeţii se pot bucura de acces 
facil la tot ce acest oraş plin de viaţă are de 
oferit. De asemenea se ajunge foarte uşor şi la 
D'Mall, Boat Station 2, Plaja White. 

- Ziua 4-10: Holiday 
- Ziua 11-12: Pornim spre casă, decolăm la ora 1535 din Boracay, la ora 2359 din Hong Kong după o lungă dar cu atât mai 
spectaculoasă călătorie şi aventură, la ora locală 900 revenim în Budapesta de unde ne îndreptăm spre casa. 

Preţul acestei excursii este 1270 Euro cu toate taxele de aeroport incluse 
• membrii clubului Nautilus cu cotizatia la zi au inca 3% reducere din acest pret 
• oferta poate fi modificata in functie de biletul de avion 
 

Preţul include: 
Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Hong Kong-Boracay-retur. 
Cazare în camere duble; 1 noapte la Hotel de Edge bz Rhombus 4*, 7 nopţi la Grand Boracay Resort cu mic dejun inclus 
Ghid specializat n scufundari 
Preţul nu include: 
Asigurare medicală pe perioada excursiei 
Închiriere echipament de scufundări 
Toate transferurile la şi de la aeropoarte  
Programul de scufundări:  

 
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 30 decembrie 2012.  
După această dată acest preţ nu mai este garantat (în funcţie de biletul de avion). 
Pentru informaţii suplimentare şi inscriere, persoana de contact – Tamas Lunca 
Tel:0724058746, E-mail:scufundare@yahoo.com  

http://www.hoteldeedge.com.hk/default-en.html
Tel:0724058746

