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Recent, scafandrii orădeni de
la Clubul Nautilus s-au întors
dintr-o expediţie de scufundări în Thailanda

Anul 2012 a început cu
o nouă aventură pentru
scufundătorii de la Clubul
Nautilus, printre care s-a
aflat
şi
viceprimarul
Oradei, Biró Rozália, şi
Claudiu Pop, preşedintele
organizaţiei locale a PSD.
Aceştia au efectuat, luna
trecută, timp de două săptămâni, o expediţie în
Thailanda, excursiile exotice având priză la români.
Expediţia din Thailanda a adunat laolaltă un
grup de 33 de bihoreni,
arădeni, sibieni, timişoreni şi chiar constănţeni,
care au pornit spre Regatul Thailandei de pe aeroportul ,,Liszt Ferenc”,
din Budapesta. Drumul
până la Doha a durat 12
ore, dar pasionaţii de
misterele din adâncuri au
fost bucuroşi că au scăpat de frigul din România. Aventura bihorenilor
a început în Bangkok –
„oraşul îngerilor”, supranumit ,,Veneţia Orientului”, cu o cazare la hotel
de cinci stele şi vizitarea
a două dintre cele mai
importante puncte de
atracţie, precum Palatul
Regal şi templele budiste
(Templul Wat Pho, despre

Oameni

Expediţie orădeană pe

Scafandrii bihoreni au făcut scuba diving în paradisuri subacvatice
care se spune că ar fi locul de origine al celebrului masaj tradiţional thailandez, respectiv Templul
lui Buddha din aur, unde
statuia din aur a lui Buddha măsoară trei metri
înălţime şi cântăreşte
cinci tone). Orădenii pasionaţi de shopping au
avut ocazia să străbată

Liderul grupului, Tomi Luncă, la tabăra de elefanţi
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nenumăratele tarabe plutitoare, pline cu produse.
Aventura a continuat cu
o vizită la o fermă de tigri
şi la Tabăra de Elefanţi
„Chiang Dao”. Liderul
grupului, Tomi Luncă,
aflat în a doua expediţie
în metropola asiatică, a
declarat: „Thailanda este
o ţară foarte frumoasă.

M-aş întoarce oricând să
locuiesc acolo. Traiul este
foarte ieftin, iar peisajele
sunt de vis”.

Au ratat întâlnirea cu
rechinul balenă

Aventurierii români au
părăsit Bangkok-ul după
trei zile, îndreptându-se

Bihoreni, pe plaja de la Maya Bay

spre Insula Phuket, numită ,,Perla Sudului”.
Aici au făcut scufundări,
timp de patru zile, printre
peşti ciudaţi, în formă de
şarpe, broaşte ţestoase,
peşti tropicali minunat
coloraţi, recife de coral
roşu, albastru, mov, păduri de anemone, baracude, caracatiţe, sepii,

Sail Rock, stânca ciuruită

lionfish, clownfish şi tot
felul de vietăţi cu forme
ciudate. Orădenii au sperat să vadă şi Rechinul
Balenă, cel mai mare peşte din lume, care poate
ajunge până la 12 metri
lungime, peste 20 de tone
greutate, având gura de
1,5 m, care poate conţine
până la 350 rânduri de

Oameni
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„Tărâmul oamenilor liberi”

dinţi, corpul fiind de
culoare gri, cu pete şi
dungi galbene, iar abdomenul alb. Tomi Luncă a
explicat că nu au avut
noroc să-l întâlnească
pentru că peştele apare în
zonă doar în lunile noiembrie – decembrie.

Numărul doritorilor este
în continuă creştere.
Clubul Nautilus numără,
în prezent, peste 200 de
membri, fiind afiliat la SSI
(Scuba Schools International) şi NASE (National Academy of Scuba
Educators). Începând de
săptămâna viitoare se va
da startul, la Bazinul Acoperit „Crişul” din Oradea,
la un nou curs de scafandri pentru începători,

Scufundări în Marea
Roşie şi safari pe vapor

„Cel mai important
obiectiv turistic a fost Sail
Rock - singura stâncă ce
iese din apă, între insulele
Koh Phangan şi Koh Tao.
Caracteristica cea mai
importantă
este
aşanumitul „coş de fum” - un
tunel vertical care te conduce de la 18 m adâncime
la 8 m, iar tot site-ul în
întregime (la suprafaţă are
45 de metri) este plin de
puncte de atracţie. Roca
este ciuruită în găuri mici,
care reprezintă habitatul
perfect pentru numeroase
specii de peşti şi nu

Statuia din aur a lui Buddha unul din punctele de atracţie

numai, anemone, creveţi
şi - nu în ultimul rând caracatiţe”, a declarat
Tomi Luncă. Orădenii au
avut parte şi de relaxare la

Bangkok – „oraşul îngerilor”

Numele oficial al capitalei Thailandei (Bangkok)
este: Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin
Mahintharayutthaya Mahadilok Phop Noppharat
Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Phiman Awatan Sathit Sakkathattiya
Witsanukam Prasit, aceasta fiind cea mai lungă denumire a vreunui oraş de pe glob, însă locanicii îi
spun Krung Thep - adică „oraşul îngerilor”.
Numele oficial al ţării - Prathet Thai - înseamnă
„tărâmul oamenilor liberi”.

Palatul Regal, cel mai vizitat obiectiv turistic din
Thailanda

soare, pe plajele cu nisipuri foarte fine, împânzite
cu palmieri de cocos. Scafandrii de la Nautilus au
avut ocazia să viziteze şi
plaja Maya Bay, locul unde s-a filmat pelicula ,,The
Beach”,
cu
Leonardo
DiCaprio şi Insula James
Bond, celebră pentru scenele din filmul ,,Omul cu
arma de aur”, din seria
„James Bond”, filmate în
1974. „Am văzut casa în
care a stat Leonardo
DiCaprio pe timpul filmărilor. Practic, în toată re-

zervaţia naturală erau
două case şi un paznic”,
povesteşte fascinat, Tomi.
Aventurile pasionaţilor de
scufundări nu se opresc
aici. În aprilie, temerarii
vor avea parte de noi scufundări în Marea Roşie,
iar la vară pregătesc un
safari pe vapor.

la care pot participa toate
persoanele care au împlinit 10 ani, nu au probleme de sănătate şi posedă minime cunoştinţe
de înot.
Cursul conţine nouă
şedinţe de teorie şi practică, după care cursanţii
absolvenţi
primesc
o
diplomă şi un brevet internaţional cu care au posibilitatea de a se scufunda la 18 metri adâncime.

Scufundările, nelipsite de pe agenda temerarilor orădeni

Nou curs pentru
scafandri începători

De altfel, scuba divingul
este un sport cu mare priză
la orădeni şi nu numai.

Palmierii de cocos una din atracţiile resorturilor

Tărâmurile exotice din ce în ce mai căutate de turişti

Frumuseţile din adâncuri fascinante
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