Excursie pentru scufundari

Sharm El Sheikh – epava Thistlegorm
04 iulie – 12 iulie 2010 (8 zile)
EGIPT - ,,Perla Africii”, ţara care ascunde atâtea minuni, oricine vizitează Egiptul
găseşte întotdeauna ceva, care sa-l atragă. Marea Roşie oferă oportunităţi inedite pentru cei
îndrăgostiţi de scufundări şi sporturi nautice, iar pentru cei pasionaţi de arheologie şi istorie,
misterele unei civilizaţii de 5000 de ani reprezintă impresii nepreţuite.
Epava Thistlegorm - este cea mai faimoasă epavă din Marea Roşie. SS Thistlegorm este o
nava transportor de armament ce a
apartinut armatei Britanice.
Vasul a
eşuat aici în 1941, după ce a fost lovită de
un bombardier german, Thistlegorm a
fost lovită în cala în care se afla muniţia,
fiind sfâşiată în două şi s-a scufundat
imediat. Acum se află la 30 m sub apă, în poziţie verticală, la aproape
18 m de fundul marii. Cala nr.1 contine camioane, cisterne cu
combustibil şi armament, în cala 2 sunt motociclete, jeep-uri aripi de
avion şi iar arme, cala 3 este goala, iar cala 4 este spulberată. Pe fundul
marii se afla două locomotive, ca nişte trenuri-fantomă ce efectuează
curse pe nisip. A fost decoperita de catre exploratorul francez JacquesYves Cousteau.
Cazare: Hotel Continental Plaza 5*
Localizare: situat

la doar 10 minute de aeroport, în mijlocul golfului Garden Reef, foarte aproape de golful Na'ama
piscine, piscină pentru copii, aquapark, centru de scufundări, restaurante, baruri, club pentru copii, salon de înfrumuseţare,
health club, sală fitness, jacuzzi, salon spa, masaj, saună, baie de aburi, volei pe plajă, magazine, spălătorie, schimb valutar, internet cafe.
Facilităţi camere: baie duş, uscător de păr, aer conditionat ,TV satelit, minibar, seif, balcon sau terasă.
Facilităţi hotel:

Date de plecare /
Pret in euro / 7 nopti

Plecare din CLUJ 04.07
Plecare din BUCURESTI 05.07

- all inclusive Loc in camera dubla

489

Camera single

639

Al treilea adult

449

Primul copil 2-14 si al 2lea 2-7 ani

229

Al 2lea copil 7-14 ani

359

Supliment camera dubla cu vedere la mare/ adult

39

Supliment camera single cu vedere la mare

69

Supliment family room / adult in dubla

99

Supliment family room pentru single

189

Servicii incluse in pret la sejur în Sharm El Sheikh:
- transport cu avionul cursa charter Cluj – Sharm - Hurghada si retur sau Bucuresti - Hurghada - Sharm si retur
- transfer aeroport - hotel - aeroport
- 7/14 nopţi cazare la hotelul ales din Sharm El Sheikh, cu regimul de masă specificat
- asistenţă turistică în limba română
Servicii care NU sunt incluse în preţ la sejur în Sharm El Sheikh:
- taxe aeroport (75 euro / persoană – obligatorii, se achită la agenţie)
- taxa viză (16 euro / persoană – obligatorie, se achită la agenţie)
- taxa meeting&assistance şi bacşişuri (34 euro / persoană – obligatorie, se achită la agenţie)
- asigurarea medicală (opţională dar recomandată)
- asigurarea storno (1,5% din preţul total – opţională dar recomandată)
- excursiile opţionale

http://www.calibratravel.ro/destinatii-externe/egipt/sharm-el-sheikh/453-hotel-continental-plaza-5-.html

Programul de scufundări: 3 zile, 6 scufundări, 195 Euro la

- rezervaţia Ras Mohamed - recifele insulei Tiran

- epava Thistlegorm

Înscrieri la nr. 0724058746, persoana de contact – Tamas Lunca, instructor de scufundări

NAUTILUS TEAM
Club de Scufundări NAUTILUS
e-mail: scufundare@yahoo.com , contact@scufundare.ro
tel: 0040724058746

www.scufundare.ro

,,scuba 4ever”

