
        MEGA Excursie pentru scufundari la  
             Prima Bază Românească de Scufundări  

                     din  

                 EGIPT –HURGHADA                       
             în perioada 08 - 16 Iulie 2009 

 
 

 
 

HURGHADA este situată pe malul Mării Roşii, la 450 km sud de Cairo şi este una din cele mai renumite staţiuni litorale din Egipt. 
Marea este aici mărginită de plaje acoperite cu nisip fin. În unele locuri pătrund în mare recifuri de corali, a căror frumuseţe 
subacvatică îi încântă pe iubitorii de scufundări. Hurghada asigură condiţii ideale pentru baie şi diferite sporturi nautice, datorită 
climei plăcute şi a faptului că temperatura apei mării nu coboara decât rar sub 22 °C. 
 

Baza de Scufundari NAUTILUS este prima baza romaneasca de scufundari din Egipt cu staff romanesc si 
este dotata cu echipamente de scufundari noi marca Cressi care prezinta o siguranta in adancuri.  
Baza este situata in incinta hotelului Calimera de 5* pe malul marii, la 15 km de aeroport si 10 km de centrul statiunii 
Hurghada.     
 



Cazarea: - Hotel Calimera 5*  : Complexul hotelier în forma de U este dominat de un peisaj spectaculos, de o 
varietate de restaurante (cu specific oriental, italian etc.), baruri si cafenele si dispune de 106 camere ( in cladirea 
principala ) si 136 camere ( in bungalow-ri ). Toate spatiile de cazare sunt dotate cu : aer conditionat, tv satelit, 
mini frigider, telefon, balcon si baie cu dus. 
 

  
                

Scufundari: 4 zile / 8 scufundari de pe vapor 
 

                                       
 

PREŢ :  - 635 EURO pentru scafandrii 
  - 495 EURO pentru insotitori adulti 
  - 229 EURO pentru primul copil (2–12 ani) 

             - 389 EURO pentru al doilea copil (2-12 ani) 
   

Preţul include: 
Transport cu avionul Cluj Napoca - Hurghada - Cluj Napoca 
Transfer aeroport - hotel – aeroport 
Cazare in camera cu doua paturi 
All inclusiv 
Asistenta turistica  
8 scufundarii de pe vapor, tub de aer comprimat, greutati de plumb   

Preţul nu include: 
Taxa de aeroport 
Asigurare medicala  
Viza turistica  
Inchiriere echipament de scufundari 

Daca esti interesat, pentru rezervare sau alte detalii suna ma cat mai repede pe nr. 
0724.058746 
Nautilus 
                                                                                                                             ,,scuba 4ever” 

http://www.lts-orient.ch/ltsdeutsch/hotels/hurghada/calimera/Calimera%20Aktiv1.jpg
http://www.meridian-travel.ro/
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