Scufundări la cea mai mare migraţie marină de pe planetă
în Africa de Sud şi Mozambic
26 iunie – 7 iulie 2013 (12 zile)
Top 10 cele mai frumoase "Spectacole" ale NATURII

E magia lumii subacvatice, unde trebuie să mergi pentru a asista la
peisaje uimitoare, din cauza multitudinii de culori, forme sau mărimi ale
animalelor, care se hrănesc, se luptă sau migrează.
Celebrul fenomen “Migraţia sardinelor”
este un spectacol pentru scafandrii, ce trebuie
trăit o dată în viaţă.
Sardine Run este un fenomen anual care
are loc în lunile iunie şi iulie, când milioane
de sardine se adună şi se întind peste 7
kilometri lungime, de-a lungul coastei
sălbatice a Africii de Sud.
Apele “fierb” din cauza păsărilor marine, a miilor de foci, pinguini,
delfini, balene şi rechini, care stau la pânda în aşteptarea celei mai
mari sărbători a anului.

Dacă îţi place oceanul şi eşti în căutare de întâlniri cu adevărat
provocatoare în viaţă marină, scufunda-te în Sardine Run şi vei avea
parte de o recompensă imensă şi unic satisfăcătoare.

O nouă stea a Africii, Mozambique este o comoară ascunsă în
Oceanul Indian, pe Coasta de Est a Africii, oferind turiştilor plaje
impresionante şi locuri magice în adâncurile apelor pentru pasionaţii
de diving.
Tofo e situată în una dintre zonele cu cea mai densă populaţie de
rechini balenă de pe planetă, permiţând întâlniri de-a lungul întregului
an atât cu aceste impresionante creaturi cât şi cu fascinantele manta
ray.

Programul excursiei:
- Ziua 1: Plecarea la ora 1540 pe traseul Budapesta – Johannesburg – Durban
- Ziua 2: : Sosirea în Durban la ora 1140, transfer 4-5 h cu microbuzul la Port St.Johns, situat în
inima coastei sălbatice, o comoară neatinsă cu stânci, dealuri şi râuri persistente.
Ocuparea camerelor la Port St. John's River Lodge, un hotel frumos, recent modernizat, situat
pe malul râului Umzimvubu între magnificul Thesiger şi munţii Sullivan, la gura Oceanului Indian.

- Ziua 3-4-5: După servirea micului dejun ne vom îmbarca pe zodiac şi ne vom petrece ziua pe
mare, în căutarea de sardine run cu baza de scufundări ProDive. După-amiază şi seara va fi timp
liber pentru a experimenta cultura locală, restaurantele şi frumuseţea naturală a zonei.
- Ziua 6: Continuăm expediţia spre Mozambic pe ruta Durban – Johannesburg – Maputo –
Inhambane, transfer de 30 minute la insula Tofo, ocuparea camerelor duble la casuţele la

Casa Barry Beach Lodge, la casuţe duble, poziţionate pe plaja principala din Tofo, iar de pe
puntea restaurantului vom avea parte de o vedere asupra întregului golf, ce iţi taie respiraţia.

- Ziua 7-8: Program de scufundări la rechin balenă şi manta ray.
- Ziua 9-10: Holiday
- Ziua 10-11: Pornim spre casă, decolăm la ora 1350 din Inhambane, la ora 2145 din Johannesburg şi
după o lungă dar cu atât mai spectaculoasă călătorie şi aventură, a doua zi la ora locală 2145
aterizăm în Budapesta de unde ne îndreptăm spre casă.
Preţul acestei excursii este 2420 Euro cu toate taxele de aeroport incluse
• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au 3% reducere din acest preţ
• oferta poate fi modificată în funcţie de biletul de avion
Preţul include:
- Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-JohannesburgBudapesta, Johannesburg-Durban-Johannesburg şi Johannesburg-InhambaneJohannesburg.
- Transfer Durban-Port St.Johns-retur cu microbuz 4-5 h.
- Transfer Inhambane-retur cu microbuz 30 min.
- Cazare în camere duble; 4 nopţi la Port St. John's River Lodge cu mic dejun
inclus iar pe barca măncare rece la prânz, 5 nopţi la Casa Barry Beach Lodge.
- Program de 3 zile de scufundări între orele 800-1500 în Africa de Sud la Sardine
Run şi două scufundări în Mozambic la rechin balenă şi manta ray.
- Ghid specializat în scufundări
- Tricou personalizat
Preţul nu include:
Mesele nespecificate
Închiriere echipament de scufundări
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 15 mai 2013.
După această dată acest preţ nu mai este garantat (în funcţie de biletul de avion).
Pentru informaţii suplimentare şi înscriere, persoana de contact – Tamas Lunca
Tel: 0724058746, E-mail: scufundare@yahoo.com

