Expeditie de scufundari

,,Insula Zeilor”

Kuala Lumpur – Kuta
7 – 18 august 2012 (12 zile)
Localnicii din Malaezia sunt mândri de faptul ca tara lor este cea mai
dezvoltata si are nivelul de trai cel mai ridicat din Asia de Sud-Est,
sunt mândri de capitala lor, Kuala Lumpur, si mai ales sunt mândri
de Turnurile Petronas, pana în 2003 cele mai înalte cladiri, astazi cele
mai înalte turnuri gemene din lume care au 88 de etaje.
Lumea misterioasă a Indoneziei este alcătuita din 13600 de insule, unde vizitatorii
sunt aşteptaţi de păduri tropicale, vulcane active, plantaţii de orez, plaja cu nisip fin şi
de o cultură şi istorie bogată. Cea mai cunoscută insulă a arhipelagului este Bali,
denumita şi "Insula Zeilor" - îndrăgita de turişti pentru tradiţiile culturale şi artistice,
fiind totodată şi paradisul scufundărilor.

Programul excursiei:
- Ziua 1:
Plecarea la ora 1540 pe traseul Budapesta – Cairo – Bangkok – Kuala Lumpur
- Ziua 2:
Sosirea in Kuala Lumpur la ora 1810, ocuparea camerelor la Hotel Prescott Inn 3*, vizitarea
Turnurilor Gemene ,,PETRONAS”
- Ziua 3:
Shopping pana la pranz apoi plecarea la ora 1545 de la aeroportul Kuala Lumpur si sosirea
in Denpasar capitala insulei Bali la ora 1840. Dupa un transfer de cateva minute, ocupam
camerele duble cu micul dejun inclus la Rama Beach Resort & Villas 4*.

- Ziua 4:
Holiday – incercati masajul balinez, foarte bun pentru a va trece oboseala dupa lungul zbor

- Ziua 5-6-7:
Program de câte doua scufundări pe zi la:
1. Epava Liberty Cargo la doar 30 de metri de plaja
Tulamben, a fost o nava de marfa din al II-lea Razboi
Mondial cu dimensiuni impresionante, 120 de metri
lungime. A fost lovita de o torpila japoneza si acum
zace la o adancime intre 3 si 29 de metri, scufundare
ideala si pentru scafandri incepatori.
2. Manta Point o intalnire cu „vulturii oceanelor” care
vin in toate marimile si culorile, acestia fiind de la gri
deschis cu alb stralucitor pana la negru, de parca ar fi
demoni subacvatici. Este o experienta magnifica la o
adancime de doar 10 m.
3. Mola Mola (Pestele Luna): Gigantul Mola Mola
sunt unele dintre cele mai fascinante creaturi inca
misterioase ale Pamantului. O specie foarte rar intalnita,
este cel mai greu peste pelagic neobisnuit care poate
atinge 3,3 m lungime si peste 2 tone greutate. Cel mai
bun loc pentru a vedea aceasta creatura este in Bali la
Nusa Lembongan si Nusa Penida
- Ziua 8-9-10:
Holiday
Program opţional;
1. Vulcano Tour: Dimineata se pleaca pentru a urmari
dansul Barong, ce reprezinta lupta vesnica intre bine si rau.
Apoi se merge spre Kintamani, Muntele Batur fiind un vulcan
inca activ, dupa care la Templul Goa Gaiah (Pestera Elefantului)
care dateaza din sec.XI, loc de meditatie pentru calugarii
budhisti si Templul Tempaksiring (Izvorul Sfant), un templu
deosebit de frumos. La intoarecre din Kintamani se va face o
oprire in Pengelipuran, unul din satele traditionale din Bali si la
terasele plantate cu orez.

2. Templul Tanah Lot de pe litoralul Pura Tanah Lot este
probabil locul cel mai faimos si mai fotografiat din Bali. Tanah
Lot se afla la 12 km de orasul Tabanan si la 20 km de
Denpasar, pe o plaja cu nisip alb. Templul, cunoscut si sub
denumirea de Pura Tanah Lot, rasare parca din apa, fiind
construit pe o stanca si atrage zilnic nu numai localnici ci si un
numar mare de turisti. Dar atractia principala este apusul de
soare minunat care poate fi admirat.

3. Insula Komodo: Printre ,,Cele sapte minuni ale naturii”
se afla si renumita Insula Komodo, vestita pentru Parcul
National care adaposteste specia protejata de lege a
Dragonului de Komodo (Varanus Komodoensis). Dragonul de
Komodo face parte din familia soparlelor si este cel mai mare
membru din lume al acesteia, putand ajunge la 2-3 metri
lungime si 70 de kilograme greutate.

- Ziua 11-12:
Pornim spre casă, decolăm la ora 1700 din Denpasar, la ora 2200 din Kuala Lumpur şi cu un
stop tehnic in Bangkok după o lungă dar cu atât mai spectaculoasă călătorie şi aventură, la
ora locală 1450 revenim pe continentul nostru bătrân, Europa, aterizând în Budapesta de
unde ne îndreptăm spre România.

Preţul acestei expeditii este 1240 Euro
cu toate taxele de aeroport
incluse, iar pentru copii sub 11 ani doar 860 Euro
•
•

membrii clubului Nautilus cu cotizatia la zi au inca 5% reducere din acest pret
oferta poate fi modificata in functie de biletul de avion

Preţul include:
Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Kuala Lumpur-Denpasar-retur.
Cazare în camere duble; 1 noapte la Hotel Prescott Inn 3*, 8 nopţi la Rama Beach Resort & Villas cu mic
dejun inclus
Ghid specializat in scufundari
Preţul nu include:
Asigurare medicală pe perioada excursiei
Închiriere echipament de scufundări
Toate transferurile la şi de la aeropoarte (taxi aprox.5-10 Euro/pers)
Vize; pentru Indonezia (20 E)
Excursiile opţionale
Programele de scufundari: 2 scufundari de pe mal (la epava Libery Cargo) si 4 scufundari cu barca (Manta
Point si Nusa Lembongan)
La cerere: cazare la nivel superior sau mai multe scufundări
Intentiile de participare, va rog sa mi le semnalati pana in data de 20 mai. Dupa aceasta data acest pret nu
mai este garantat.
Numarul meu de telefon nu s-a scimbat de aproape 10 ani, este 0724058746, precum nici numele meu, de
aproape 40 de ani, ma numesc Tamas Lunca si sunt instructorul de scufundari al Clubului de Scufundari
NAUTILUS.
Te astept la ,,bordul’’ NAUTILUS

