
 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Miami:„cel mai curat și cel mai bogat oraș din America” este o metropolă înfloritoare, numită „Casablanca 

Americii”, „Orașul Magic” și mai recent, „America Mileniului”, un oraș plin de emoție, culoare și texturi. Este 
fierbinte, sexy și stimulează toate simțurile, dovadă a culturii latine aflată în creștere. O vacanță în Miami, în 
orice perioadă a anului, îți va da șansa să admiri unul dintre cele mai elegante, artistice și bogate orașe ale 
Americii, să te bucuri de plajele superbe, de arhitectură fascinantă și de oameni incredibil de frumoși. 

 

    
 

MiamiBeach: plaje cu nisip, cer incredibil de albastru, oceanul, palmieri legănându-se în vant, mult soare, 

magazine, plimbari de-a lungul falezei, restaurante, cluburi și dans pana în zori. 

 

   

    



 

Insulele Bahamas: au devenit faimoase în secolul al XVII-lea, când societatea le-a perceput ca pe un cuib 

al piraților, locul în care încep visurile şi se sfârşeşte realitatea... Bahamas este mai mult decât un brand, un 
reper turistic mondial, binecuvântat cu o locaţie perfectă, condiţii climatice ideale, ape cristaline de culoarea 
smaraldului, plaje cu nisip de culoarea perlelor şi resorturi turistice luxoase, arhipelagul Bahamas este un 
paradis tropical, o destinaţie perfectă pentru toată lumea. 

 

 
 

     
 

Scufundări: 
Shark Diving: Sean Connery (James Bond), Kim Basinger (Domino), adică echipa 

producţiei "Never say never again" din seria Bond, film turnat la începutul anilor '80 în Bahamas, 
au fost printre primii clienţi faimoşi care s-au aventurat să se scufunde împreună cu rechinii la 
celebra bază "Stuart Cove's" din Nassau. 
“Stuart Cove’s” din Nassau, capitala Insulelor Bahamas, este cel mai faimos club de scufundări 
din lume. Multe celebrităţi preferă acest loc pentru  a se “relaxa” alături de carnivori, o 
incursiune cu andrenalină printre rechini. Stuart Cove, a devenit celebru în lumea filmului şi a 
televiziunii încă din 1977, când, ca scafandru şi cascador l-a dublat pe Roger Moore în lupta cu 

rechinii din seria James Bond – “For Your Eyes Only”. De atunci, Stuart Cove’s Shark Adventure cu irezistibilele 
oferte “Shark Wall” şi “The Arena” reprezintă punctele de atracţie ale faimosului club de scufundări, pentru că, da, 
aici ai ocazia să te scufunzi şi să înoţi liber printre peste 50 de rechini, să-i simţi cum te ating şi să-i vezi cât de vorace 
sunt când se hrănesc, oferind un “spectacol” greu de uitat. 
 

Tiger Shark – Hammerhead – Caraibe Reef Sharks – Lemon Shark - Bull Shark – Nurse Shark 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

                                      Lost Blue Hole:  Acest loc este o adevărată minune, cu atât mai mult cu cât este 

considerat cel mai adânc loc pentru diving din lume (aproape 193 metri). Situat lângă Long 
Island din Bahamas, apele de aici îți oferă oportunități incredibile pentru scufundări. Pe 
lângă nisipurile albe și apele cristaline, vei avea ocazia să admiri o peșteră scufundată, pentru 
că o gaură albastră se formează atunci când acoperișul unei peșteri foarte vechi se prăbușește 
în mare. Nici ecosistemele acvatice nu sunt mai puțin impresionante. Aici vei fi uluit de 
varietatea mare de pești și poți spiona alte vietăți precum manta ray, rechini de recif, 
țestoasele sau delfinii bruni. Nu ai cum să nu cedezi tentației.  

Cazare:  

Miami: South Beach Plaza Hotel , situat în South Beach la distanță de o stradă de plajă și 

de viața de noapte cu baruri, cluburi și restaurante. 

 

    
 

Bahamas: Insula New Providence: British Colonial Hilton Nassau  

Hotelul din Nassau oferă o plajă privată, o piscină încălzită în aer liber și 288 de camere prevăzute cu TV cu 
ecran plat de 32 inch, acces la internet wireless în cameră.  
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    Programul excursiei: 
- Ziua 1: 
Plecarea la ora 0915 pe traseul Budapesta – Istanbul – Miami, sosirea în Miami la ora 1930, ocuparea camerelor la SOUTH 

BEACH PLAZA HOTEL 3*, cu mic dejun inclus.  
- Ziua 2-3-4-: 
Holiday 
Program opţional:  
 

Key West: cel mai sudic punct al Statelor Unite, este simbolul turistic al întregului arhipelag. 

Aici se găsesc casele de vacanţă ale multor milionari ai Americii, precum şi impresionante 
reşedinţe ale vedetelor de cinema. Şoseaua străbate 34 de insule şi 43 de poduri, unele dintre 
ele suspendate deasupra oceanului. Key West e un orășel nebun, unde distracția este prioritatea 
absolută, este extrem de animat cu muzică live auzindu-se din toate direcțiile. 

             - Ziua 5: 
Dimineaţa la ora 855 decolăm spre capitala Insulelor Bahamas, Nassau (Insula New Providence), după un zbor de 55 minute 
aterizând la ora 950.  După un scurt transfer la hotel, ne ocupăm camerele la BRITISH COLONIAL HILTON 4*, cu mic dejun 
inclus. 
- Ziua 6-7-8: 
Program de scufundări cu barca:  1. faună subacvatică în jurul insulei  
                                                            2. scufundări cu rechini 
                                                            3. scufundări la Blue Hole 

- Ziua 9-10: 
Holiday 

Program opţional: Pink Sands Beach, celebra destinaţie din Caraibe de pe insula Harbour este adesea numită cea mai 

frumoasă plajă din lume cu o întindere de trei mile de frumuseţe de nedescris. Nisipul de aici este cu adevărat roz datorită 
cojilor roşii marine care se amestecă cu nisipul alb al insulei.   
 

   
- Ziua 11: 
Pornim spre casă, decolăm la ora 1500 din Nassau, sosim în Miami la ora 1555 şi din Miami vom decola la ora 2115.  
- Ziua 12: Sosirea în Budapesta la ora 1920. 
 

Preţul acestei expediții este 2180 Euro 
 membrii clubului Nautilus cu cotizația la zi au 3% reducere din acest preț 

 oferta poate fi modificată în funcție de biletul de avion  
            

Preţul include: 
 Toate transporturile cu avionul şi taxele de aeroport; Budapesta-Miami-Budapesta, Miami-Nassau-Miami. 

 Cazare în camere cu două paturi; 4 nopţi South Beach Plaza Hotel cu mic dejun , 6 nopţi British Colonial Hilton cu 
mic dejun inclus. 

 Tricou personalizat 
 

Preţul nu include: 
 Asigurare medicală pe perioada excursiei 

 Toate transferurile la şi de la aeropoarte  

 Viză pentru SUA (160 $), deplasarea în Budapesta la Ambasada SUA pentru obţinerea vizei colective 

 Programele de scufundări 

 Închiriere echipament de scufundări 

 Excursiile opţionale  

 La cerere: cazare la nivel superior  
Sper că v-am trezit interesul prin citirea acestui 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 10 noiembrie prin: 

email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746. 
Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări  

 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 

mailto:scufundare@yahoo.com
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