Dubai-ul este un oraş în desert, cu o superbă infrastructură, politici
liberale şi diverse atracţii turistice, reprezintă locul cel mai extravagant
de pe pământ. Este un oraş al superlativelor în a vedea “cel mai rapid”,
“cel mai mare”, “cel mai înalt”, “cel mai luxos”.

Programe opţionale în Dubai:




Burj al Arab, supranumit “singurul hotel din lume de 7 stele”, construit sub forma unei vele de corabie, are o
înălţime de 321m, fiind pe locul 4 în lume în topul celor mai înalte hoteluri, este poziţionat pe o insula
artificială la 280m distanţă faţă de plaja Jumeirah.
Burj Khalifa, Burj Dubai sau Turnul Dubai este acum cea mai înaltă clădire din lume. Construcţia zgârie-nori
din Dubai măsoară 828 de metri înălţime.
Safari în deşert, adrenalină la maxim – cu jeepurile 4x4 peste dunele de nisip.

Maldive este cea mai strălucitoare perlă a Oceanului Indian, denumită şi “Paradisul pe Pământ”, ademenește turiştii
cu palmierii care se întind spre mare, plajele cu nisip alb, lagunele albastre cristaline, multitudinea de vietăţi acvatice şi
vegetaţia tropicală.

SCUFUNDĂRI: Destinația Maldive reprezintă unul dintre acele locuri exotice care trebuie văzut de un scafandru
măcar o dată în viaţă. Fiecare locaţie de scufundări are caracteristici proprii datorate curenţilor marini care au creat o
arhitectura subacvatică diversă care întră în ,,topul celor mai frumoase locuri de scufundări din lume”.

CAZARE: 1. Dubai: Hotel Ibis Al Barsha 3*- situat la doar de câteva minute de renumitul Mall of the
Emirates, oferă un serviciu gratuit de transfer la plaja publică din Jumeirah, Mall of the Emirates, Centrul Oasis şi
Dubai Outlet Mall. Acesta oferă 480 camere moderne şi confortabile, un restaurant, o cafenea şi două baruri. Accesul la
internet WiFi este disponibil atât în camere cât şi în hol.

2. Maldive: Bandos Island Resort & Spa 4*- are camere spațioase, balcon cu vedere la
grădină sau plajă şi cu acces gratuit la Wi-Fi în hol. Bandos Resort este situat într-o locaţie ideală pe insula Bandos, la
10 minute cu barca de Aeroportul Internațional Male. Camerele şi vilele complexului Bandos sunt înconjurate de
frumuseţile naturii, unele având acoperiş înalt din paie sau amenajări din lemn. Acestea sunt dotate cu aparat de
ceai/cafea şi minibar. Unele au cameră de zi separată sau cadă cu hidromasaj în aer liber. Este disponibilă o piscină cu
bar în apă, iar centrul spa al complexului asigură tratamente de înfrumuseţare şi de masaj. The Harbour serveşte
mâncăruri din Sri Lanka şi preparate indiene, iar cafeneaua Sea Breeze oferă mâncăruri occidentale şi internaţionale, la
malul mării. Restaurantul Gallery serveşte o gamă largă de preparate sub formă de bufet. Barurile Sundowners şi Sand
oferă o atmosferă tropicală minunată, unde oaspeţii se pot bucura de cocktailuri şi divertisment live.

3. Safari: Princess Ushwa - o barcă de lux cu o lungime de 32,5m şi lăţime de 10m, dotată cu
cabine duble cu baie şi aer condiţionat, iar salonul este echipat cu TV/VCR/DVD, Hi-Fi System şi AC.
Barca Princess Ushwa oferă o ospitalitate unică cu mediul său exotic conceput să satisfacă orice pretenţie.
Croaziera între insulele exotice ale Maldivei, înseamnă o relaxare totală, cu o vedere minunată la mare de pe puntea
vaporului, briza mării, multitudinea de vietăți marine, peisajele unice oferite de frumusețea plajelor Maldive, fiind doar
câteva detalii ale acestei experiențe deosebite.

http://www.oceantimetravel.com/en/liveaboards/princess-ushwa

PROGRAMUL EXCURSIEI:
- Ziua 1: Plecarea la ora 1635 pe traseul Budapesta-Doha-Dubai
- Ziua 2: Sosirea în Dubai la ora 840, ocuparea camerelor duble, cu mic dejun inclus la Hotel Ibis Al
Barsha 3*, vizitarea obiectivelor turistice ale Dubai-ului, Burj al Arab, Burj Khalifa etc.
- Ziua 3: Opţional; Jeep Safari în deşert
- Ziua 4: Opţional: shopping toată ziua iar la ora 2255 decolăm din Dubai şi vom zbura cu o escală în
Colombo, Sri Lanka spre Male, capitala Insulelor Maldive
- Ziua 5: Aterizăm în Male la ora 755 iar după un transfer scurt de 10 minute cu barca vom sosi pe
insula Bandos şi vom ocupa camerele duble la Bandos Island Resort & Spa 4* cu servicii demipensiune.
- Ziua 6-7-8: Holiday iar opţional scufundări în jurul insulei (nu este inclus în preţ)
- Ziua 9: Ne vom îmbarca pe Princees Ushwa, o barcă de diving safari şi vom ocupa cabinele duble
dotate cu baie şi AC (servicii all inclusive). După masă începem primele scufundări în adâncurile
Oceanului Indian.
- Ziua 10-11: Liveaboard cu 3 scufundări ziua şi o scufundare de noapte
- Ziua 12: Transfer la aeroportul din Male, decolare la ora 1540, escală în Colombo, Sry Lanka
- Ziua 13: Aterizare în Budapesta la ora 1145, transfer cu autocarul în Oradea

Preţul acestei călătorii este 2285 euro/pers.
 membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au 3% reducere din acest preţ
 oferta poate fi modificată în funcţie de biletul de avion
 22 de locuri limitate
Preţul include:







Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Doha-Dubai-Colombo-Male-retur;
Transfer Bandos Island Resort – Princees Ushwa - aeroport
Cazare în camere cu doua paturi; 2 nopţi în Dubai, Hotel Ibis Al Barsha 3* cu mic dejun inclus;
4 nopţi în Maldive, Bandos Island Resort & Spa 4* cu demipensiune;
3 nopţi în Maldive, Princees Ushwa liveboard cu servicii all inclusive
Program de scufundări; 8 scufundări ziua, 1 scufundare nopatea, butelii cu aer comprimat, greutăţi de plumb,
Ghid specializat în scufundări
Tricou personalizat

Preţul nu include:








Asigurare medicală pe perioada excursiei
Închiriere echipament de scufundări
Transferurile la şi de la aeroport Budapesta, Dubai
Viză pentru Emiratele Arabe Unite (80 Euro)
Excursiile opţionale în Dubai
La cerere: cazare la nivel superior sau scufundări suplimentare
Mesele nespecificate

Sper că v-am trezit interesul prin citirea acest program de călătorie, purtându-vă în locurile
minunate unde tot timpul soarele străluceşte.
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 6 noiembrie 2013.
După această dată preţul afișat nu mai este garantat (în funcţie de biletul de avion).
Numărul meu de telefon nu s-a schimbat de aproape 10 ani, este 0724058746, precum nici numele
meu, de 41 de ani, mă numesc Tamas Lunca şi sunt instructorul de scufundări al Clubului de
scufundări NAUTILUS.

Te aştept la ,,bordul” NAUTILUS.

E-mail: scufundare@yahoo.com, contact@scufundare.ro
Mobil: 004.0724.058746 - Tamas Lunca-instructor de scufundari
Tel/Fax: 004.0359.411825
Adresa: Str. Iasomiei nr.4, Oradea, Romania

WWW.SCUFUNDARE.RO

