
Excursie pentru scufundări dedicată copiilor 
 
 

 
 

în perioada 09 - 16 august 2013 

 

 

 

La această excursie dorim să iniţiem generaţia 

nouă în scufundări, ca să ne bucurăm împreună cu 

toata familia de aceast hobby minunat. 

 

Programul special de pregătire pentru copii 

începe deja acasă cu şedinţe de teorie în mod 

atractiv şi distractive, 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, putem merge intr-un sejur de 5 stele în 

Turcia – Belek. 

 

Belek este un oraş în sud-vestul Turciei, o adevarată 

privelişte paradisiacă  pentru turişti pe teritoriul 

mediteranean, împrejmuit de o pădure de pin ice fac din 

Belek una din cele mai populare staţiuni de pe Riviera 

Turcească.  

Belek se poate mândri cu cele mai fine plaje de pe coasta 

turcească, cu 16 km de nisip alb, curat, franjurat de pini 

umbroşi uşor înclinaţi pentru a limpezi apele turcoaz. Este un 

loc de joacă perfect pentru copii şi iubit de broaştele 

ţestoase caretta-caretta, care îşi depun aici ouele. 

Apele de culoarea cristalului de aici sunt un adevărat 

paradis pentru iubitorii de sporturi nautice. 

Printre principalele atracţii turistice ale zonei se afla 

cascada Manavgat, safari prin munţi, băile termale 

din Pamukkale şi este bun punct de plecare pentru 

excursii la antichitaţile din Licia sau către Antalya. 



Hotelul ales este Crystal Waterworld Resort & Spa Belek *****, deschis în anul 2013 

cu serviciile ULTRA ALL INCLUSIVE, situat pe malul mării, recomandat pentru 

vacanţele cu familia şi copiii. 

Hotelul Crystal Waterworld Resort & Spa 5* oferă oaspeţilor săi restaurant principal, meniu dietetic, meniu 

vegetarian, 5 restaurante a la carte (turcesc, pescăresc, italian, asiatic, sud-american - cu rezervare, o 

masă/sejur/la un singur restaurant - gratuit), 7 baruri, 2 piscine exterioare, piscină interioară, 5 tobogane, 

cabinet medical, centru SPA, coafor, lanţ de magazine, spălătorie, curăţătorie chimică şi sală de conferinţe 

(150 persoane). 

Gratuit: baie turcească, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă, 

baschet, 2 terenuri de tenis cu suprafaţă dură, tenis de masă, darts, mini-golf, program de animaţie, 

discotecă şi internet Wi-Fi (pana la 56 KB/s, pe spaţiul exterior al hotelului). 

Contra cost: masaj, bowling (3 piste), biliard, golf (9 & 18 cupe, teren de golf Tat Golf), nocturnă terenului de 

tenis, închirierera echipamentului de tenis, lecţii de tenis, aparate electronice, internet cafe, sporturi nautice 

şi windsurfing (cu licenţă). 

Copii: bufet (prânz, cină), piscină, loc de joacă, mini club (4-12 ani), cărucior (contra cost) şi bonă (contra 

cost). 

Plajă proprie, nisip/pietriş mărunt. Bar pe plajă - gratuit. La piscină şi pe plajă: umbrelele, şezlongurile, 

saltelele - gratuit. Prosoapele de plajă - garanţie. 

    

   vv  

http://www.crystalwaterworld.com/web/en_index.html 

http://www.youtube.com/watch?v=gcdD0bfVGQ4
http://www.crystalwaterworld.com/web/en_index.html
http://www.crystalwaterworld.com/web/en_index.html


 

Scufundări: Diversitatea face acest loc atractiv, unde o mare cantitate de viaţă 

subacvatică combinată cu apă foarte limpede de până la 40 m oferă o satisfacţie 

maximă iubitorilor de adâncuri. Multe amfore foarte vechi şi alte relicve antice 

(multe dintre ele au mai mult de 2000 de ani) sau oraşe vechi scufundate, sunt în 

aşteptare să fie admirate. Cele mai multe locuri de scufundări sunt la o distanţă 

de max. 30 minute de portul Antalya unde putem găsi epave, canioane, peşteri şi o 

mulţime de recife de piatră bogate în faună subacvatică. 

Pentru iniţierea copiilor vom face două zile de scufundări 

la o adâncime maximă este 12 m într-un loc liniştit, 

protejat de curenţi. 

 

O altă posibilitate de distracţie şi adrenalină, poate fi 

raftingul, o aventură în bărci pneumatice în apele 

învolburate ale râului, pe o lungime de 12 km, unde vom 

avea satisfacția de a viziona panaroma unică a canionului.  

 

 

PREŢ EXCURSIE: - 994 EURO adulţi 

             - 298 copii (2-12 ani) 
 

Preţul include: 
Transport cu avionul Cluj Napoca – Antalya – Cluj Napoca 

Toate taxele (taxa de aeroport, taxa de kerosene, taxa de rezervare) 

Transfer PRIVAT în Antalya aeroport - hotel –  aeroport  

Cazare la Crystal Waterworld Resort & Spa Belek *****,  
cu servicii ULTRA ALL INCLUSIVE 

Asistenţă turistică în limba română 
 
 
 

Preţul nu include: 
Programul special de pregătire pentru copii 
Asigurare medicală 
Programul de scufundări propus:  
Excursiile facultative: cascada Manavgat, rafting, safari prin munţi şi vizitarea băilor 

termale din Pamukkale.  
 
 

Pentru rezervare sau alte detalii, persoana de contact: Tamas Lunca - instructor de scufundări  
                     Nr. Mobil: 0724.058746 sau E-mail: scufundare@yahoo.com 

 
 
             ,,scuba 4ever” 

mailto:scufundare@yahoo.com

	Printre principalele atracţii turistice ale zonei se afla cascada Manavgat, safari prin munţi, băile termale din Pamukkale şi este bun punct de plecare pentru excursii la antichitaţile din Licia sau către Antalya.

