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La această excursie dorim să iniţiem generaţia nouă în viaţa 
subacvatică, ca să ne bucurăm împreună cu toata familia de 
aceasta delectare deosebită.  

 Programul special de pregătire pentru copii începe 
deja acasă cu şedinţă de teorie în mod atractiv şi distractiv 

cu prezentarea unui filmuleţ instructiv pentru copii.  
În a doua parte a pregătirii, vom intra cu copiii în apă cu echipamentul complet la 
Bazinul Crişul din Oradea unde vom învăţa elementele de bază ale scufundării. 

După ce copiii vor fi pregătiţi de aventură, putem merge intr-un sejur de 
5 stele în cel mai bun hotel din Aqaba - Iordania pe malul Mării Roşii să ne 
jucăm cu peştişorul NEMO. 
 
Comorile Iordaniei se numără printre cele mai frumoase locuri din Arabia, de la anticele 
morminte de la Nabaten, templul lui Petra, la apa sărată a Mării Moarte. 
Aqaba este cea mai renumită staţiune a Iordaniei de pe malul Marii Roşii, înconjurata de 
munţii ruginii care îşi schimba culorile intr-un mod subtil pe parcursul zilei. Marea Roşie are o 
apă cristalină unde abundă viaţa marină şi o clima plăcută, făcându-l o locaţie ideală pentru 

scufundări printre recifuri, la care se poate ajunge direct de pe ţărm. 
Petra, oraşul pierdut al Iordaniei, ocupă locul 3 în topul Celor 7 Noi Minuni 
ale Lumii, devenit monument UNESCO în 1985. 
Marea Moarta, acest miracol al naturii este de 
fapt un lac cu concentraţie mare de sare care a 
dus la dispariţia  vieţii subacvatice.  
 
 
 



  
Hotelul pe care l-am ales este Movenpick Aqaba Residence Beach Resort *****, 
situat în central oraşului Aqaba, pe plajă, într-o grădină frumoasă, la câteva minute de centrul 
vechi, la 10 minute de aeroport.   
Dotări şi servicii: piscină cu apă încălzită, piscină pe acoperiş cu vedere panoramică, piscină 
pentru copii, plajă privată cu nisip/pietriş, saună, jacuzzi, sală fitness, spa, restaurante, 
cafenea, bar, mini club, fotbal, volei, magazine de suveniruri, sală de conferinţe, salon de 
înfrumuseţare. 
Facilităţi camere: 296 camere, dotate cu aer condiţionat, baie cu duş, uscător de păr, TV, 
telefon, minibar, seif, internet, balcon.  
 

   
 

   
http://www.bestreisen.hu/jordania/aqaba/Movenpick_Aqaba_Residence_Beach_Resort/369 
 
PREŢ : - 630 EURO adulţi 
              - 330 copii (2-12 ani)  
 
Preţul include: 

Transport cu avionul Budapesta – Aqaba-Iordania – Budapesta  
Taxele de aeroport, taxa de rezervare, taxa service, taxa kerozin 
Transfer aeroport - hotel – aeroport 
Cazare în cameră cu două paturi 
Micul dejun 
Asistenţă turistică 
Programul special de pregătire pentru copii 

 
 
Preţul nu include: 

Opţiunile de demipensiune sau all inclusive (vom negocia la hotel ≈ 70 Euro/pers/sejur)  
Asigurare medicală 
Viză turistică ≈ 10 Euro 

  Programul de scufundări propus: 2 scufundări cu vaporul şi                                                        
2 de pe mal special pentru copii   

Excursiile facultative: Petra, Marea Moartă sau Ierusalim 
                               şi locurile biblice din Israel 
  
 
Pentru rezervare sau alte detalii: 0724.058746 sau scufundare@yahoo.com 

,,scuba 4ever” 
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