Excursie pentru scufundari

Singapore – Insula Sipadan, Mabul – Kuala Lumpur
27 februarie – 9 martie 2010 (11 zile)

Malaezia; închizând ochii la birou, ecoul numelui acestei ţări trezeşte în minte imagini cu
jungle bătrâne, zgomotoase şi pururi verzi, întălniri cu misterioasele comunităţi de la longhouses,
plaje senine ca în reclamele de Bounty.
Localnicii sunt mândri de faptul că ţara lor este cea mai dezvoltată
şi are nivelul de trai cel mai ridicat din Asia de Sud-Est, sunt mândri de
capitala lor, Kuala Lumpur, şi mai ales sunt mândri de Turnurile Petronas,
pana în 2003 cele mai înalte clădiri, astăzi cele mai înalte turnuri gemene din
lume care au 88 de etaje.
Malaezia este formată din doua regiuni: Malaezia Peninsulara şi Malaezia de
Est, acestea fiind despărţite de Marea de Sud a Chinei.

Singapore este un adevărat paradis al cumpărăturilor,
atrăgându-si turiştii cu multitudinea de propuneri pentru
petrecerea timpului liber. În jurul insulei principale, Singapore,
plutesc alte 64 de insule şi insuliţe, toate aparţinând acestui oraşstat.
Singapore reprezintă poarta către Asia de sud-est, cu clădiri
foarte înalte, ca nişte ziduri de protecţie, care ne promit zile de
vacanţă pline de surprize şi de exotism.

Destinaţiile noastre pentru scufundări vor fi insulele
Sipadan şi Mabul.
Sipadan este un nume faimos printre scafandri şi este
sinonim cu rechinii ciocan, ţestoase şi peşti de recif multicolori.
Nu degeaba este considerată dintre primele 10 cele mai
frumoase locuri de scufundări din lume.

Cazare Singapore:
-

River View Hotel:

Cazare pe insula Mabul:
-

Mabul Water Bungalow: http://www.mabulwaterbungalows.com/

-

Smart Divers Resort: http://www.sipadan-mabul.com.my/

Programul excursiei cu 12 scufundari:
- Ziua 1 Plecare pe traseul Wiena - Singapore
- Ziua 2 Ocuparea camerelor la River View Hotel şi vizitarea oraşului Singapore
- Ziua 3 Cumpăraturi şi vizitarea oraşului
- Ziua 4 Zbor Singapore – Tawau, tranfer insula Mabul, ocuparea camerelor la Mabul Water Bungalow sau
Smart Divers Resort
- Ziua 5 Holiday
- Ziua 6 Scufundări la insulele Sipadan sau Mabul
- Ziua 7 Scufundări la insulele Sipadan sau Mabul
- Ziua 8 Scufundări la insulele Sipadan sau Mabul
- Ziua 9 Scufundări la insulele Sipadan sau Mabul
- Ziua 10 Zbor Tawau – Kuala Lumpur, vizitarea turnurilor Petronas, zbor Kuala Lumpur - Singapore
- Ziua 11 Zbor Singapore - Wiena

PRET (in functie de biletul de avion) : - 1570 EURO pentru însoţitori, cazare la

Smart Divers Resort
- 1820 EURO pentru însoţitori, cazare la

Mabul Water Bungalow
- 1795 EURO pentru scafandrii, cazare la

Smart Divers Resort
- 2180 EURO pentru scafandrii, cazare la

Mabul Water Bungalow

Preţul include:
Transport cu avionul Wiena – Singapore – Tawau – Kuala Lumpur – Singapore – Wiena + taxele de aeroport
Transfer aeroport Tawau – portul Semporna (microbuz) – insula Mabul (speed boat) si retur
Cazare în camere cu doua paturi, 2 nopţi River View Hotel cu mic dejun, 6 nopţi Mabul Water Bungalow sau Smart
Divers Resort
Pe insula Mabul trei mese, băuturi calde nelimitat cu excepţia băuturilor alcoolice, răcoritoare carbogazoase şi sucuri
de fructe
Pachetul de 4 zile scufundari (12 scufundari, zilnic acces la 3 scufundări şi nelimitat de pe mal) cu barcă, tub de aer
comprimat, greutăţi de plumb

Preţul nu include:
Asigurare medicală
Închiriere echipament de scufundari
Transfer Oradea – Wiena
Transfer aeroport Singapore – River View Hotel
Daca eşti interesat, sună mă pe nr. 0724.058746 până la data de 18 decembrie 2009
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