
DIVING SAFARI  
în 

 EGIPT, MAREA ROŞIE 
09 – 15 septembrie 2013 

 
    Marea are un ecosistem unic, înconjurat de munţi de bauxită, de culoare roşiatică, unii 

crezând ca acest fapt a determinat numele de „Marea Roşie”. 

        Scufundările în Marea Roşie sunt extrem de căutate. Indiferent dacă sunteţi începător 

sau scafandru experimentat, copil sau bunică sportivă, puteţi încerca acest sport şi probabil îl 

veţi îndrăgi.  

      Safari cu vaporul înseamnă o săptămână de absenţă din viaţa de zi cu zi, plină de 

agitaţie, de telefoane mobile, de zgomot, într-o linişte deplină şi o relaxare activă cu noi 

experienţe aproape de natură. După aterizare, de la aeroport ne vom transfera direct pe 

vapor. Dupa îmbarcare şi bautură de ,,welcome drink”, ne vom ocupa cabinele, după care 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 însoţiţi 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 până atunci, bancuri uriaşe de peşti, ţestoase, 

rechini prietenoşi şi corali neatinşi de comerţul scufundărilor.  

Vaporul nostru pentru acest safari va fi BETELGUESER, un vapor pentru pretenţioşi,  

cu o capacitate de 22 locuri şi cu o lungime de 36 m şi o lăţime 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.safari-tour.com/egypt/yachts/betelgueser/ 

 

http://www.safari-tour.com/egypt/yachts/betelgueser/


 
 

Programul excursiei:   

Transfer Oradea-Budapesta, decolare la ora 2015 din aeroportul ,,Liszt Ferenc” din Budapesta pe 

traseul Budapesta – Istanbul – Sharm El Sheikh. 

Sosirea în Sharm la ora 330, ocuparea camerelor pe vaporul de safari BETELGUESER de 5*. 

5 zile mâncăm, dormim, ne distrăm şi ne scufundăm. 
Decolare la ora 545 din aeroportul din Sharm El Sheikh, aterizare în Istanbul la ora 925, vizitarea 

centrul oraşului, până la ora 1615, iar ne vom decola la ora 1815 şi vom sosi în Budapesta la ora 1915. 

 

        

 

         Preţul excursiei este: 770 Euro (preţ PROMO calculat la 22 de persoane)  
 

• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi, au 5% reducere din acest preţ 

• oferta la vaporul ales poate fi modificată în funcţie de numărul participanţilor 

 

Include: 
 bilet de avion cu toate taxele, Budapesta-Istanbul-Sharm El Sheikh-retur 

 transfer cu autocar: aeroport - vapor  

 5 nopţi cazare pe vapor de 5 stele cu servicii all inclusive 

 scufundări nelimitate, butelii de aer comprimat şi greutăţi de plumb 

 echipaj de serviciu pe vapor 

 ghid specializat în scufunări 

 tricou personalizat 

 

 

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 31 august 2013.  

După această dată acest preţ numai este garantat(în funcţie de biletul de avion). 

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere, persoană de contact–Tamas Lunca 

Tel:0724058746, E-mail:scufundare@yahoo.com 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,scuba 4ever” 
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