
SAFARI pentru scufundări

în Egipt, Marea Roşie la insulele Brothers si Elphinstone şi insula 
St. Johns

Safari 1: 29 august - 5 septembrie 2012 (8 zile)
Safari 2: 07 octombrie - 14 octombrie 2012 (8 zile)

Ce înseamnă Safari cu vaporul?
O săptămână de absenţă din viata de zi cu zi, plină de agitaţie, de telefoane mobile, 
de zgomot, intr-o linişte deplină şi o relaxare activă cu noi experienţe aproape de 
natură. După aterizare, de la aeroport ne vom transfera direct pe vapor. După
îmbarcare şi băutura de ,,welcome drink”, ne vom ocupa cabinele, după care ultima 
seară pe uscat o vom petrece în portul oraşului, de regulă cu vizitarea bazarelor, cu 
ultimele cumpărături sau la o terasă fumând o narghilea aromată. După o noapte 
fierbinte, a doua zi dimineaţa pornim spre destinaţia prestabilită şi astfel începe
aventura scafandrului. După un instructaj necesar despre regulile locale, fiecare 
scafandru va putea savura adâncurile în funcţie de cunoştinţe şi experienţa
dobândită. Vom fi însotiti şi de un ghid local care va avea sarcina ca noi să avem 
parte de o excursie de neuitat. În concluzie vom putea savura frumuseţea
scufundărilor zi şi noapte, nelimitat, să vedem vietăţi nemaivăzute pana atunci, 
bancuri uriaşe de peşti, ţestoase, rechini prietenoşi şi corali neatinşi de comerţul
scufundărilor. Vaporul nostru pentru acest safari va fi ROSETTA cu o lungime de 33 
m si cu o latime de 8 m. Cabinele sunt cu câte două paturi şi o baie iar salonul este 
climatizat şi este dotat cu DVD/LCD TV şi Sound System.
http://www.myrosetta.co.uk/my_rosetta.html



Insulele Brothers şi Elphinstone sunt dintre cele mai spectaculoase zone de 
scufundări din Marea Roşie. Cele două insule, situate în mijlocul Mării Roşii la 140 km

de coastă, au devenit un loc de pelerinaj pentru toţi scafandrii pasionaţi. Este o zona 
în care provocările se regăsesc la fiecare pas. Rechinii ciocan, rechinii vulpe, 
baracude, ţestoase sau manta, fac parte din meniul zilei.
O delicatese pentru iubitorii scufundărilor la epave, reprezintă cele doua nave 
scufundate de aproape 100 de ani, Numidia si Aida.

Preţul excursiei este: 780 Euro (preţ PROMO calculat 
la 18 persoane) si include:

 bilet de avion cu toate taxele, Budapesta-Hurghada-Budapesta
 transfer cu autocar aeroport-port
 7 nopţi cazare pe vapor de 4 stele cu servicii all inclusive
 scufundări nelimitate, butelii de aer comprimat şi greutăţi de plumb
 echipaj de serviciu pe vapor

Cei interesaţi, vă rog să confirmaţi intenţia de participare cât mai 
repede deoarece locurile sunt limitate, capacitatea maxima a vaporului 
este de 18 locuri.

Persoana de contact – Tamas Lunca, instructor de scufundări

E-mail: scufundare@yahoo.com , contact@scufundare.ro
Tel: 004.0724.058746
Fax: 004.0359.411825
Mobil: 004.0724.058746
Adresa: Oradea, str. Iasomiei nr.4

WWW.SCUFUNDARE.RO


