Weekend prelungit pentru scufundari
Insula PAG, oras Stara Novalja - CROATIA
in perioada 11-14 August 2011
Idea weekend-ului prelungit pentru scufundari, vine in intampinarea celor ocupati cu graba de zi cu
zi, care vor cateva zile de delectare activa intr-un colectiv placut cu acelasi hobby:
SCUFUNDAREA.
Insula Pag se afla la 813 km de Oradea,
traseul fiind Oradea – Budapesta – Zagreb
– Karlovac – Stara Novalja si se parcurge
foarte usor in aprox. 8½ h.
Este una dintre cele mai lungi insule din
Croaţia, are plajă cu pietriş, pe unele
porţiuni nisipoasă sau stâncoasă. Munţii din
apropiere oferă posibilităţi pentru
excursii celor ce iubesc înălţimile.

Transport:
Ne vom deplasa pe cont propriu, putandu-ne cupla cate patru intr-o masina, astfel
costurile de transport nu vor depasi 50 euro/persoana, dus-intors.

Scufundari:
Din fericire, in zona sunt mai multe epave interesante, oferindu-ne o satisfactie
deosebita pentru iubitorii epavelor. Majoritatea sunt la 25-38 m adancime, iar daca nu ai
brevet de specialitate, acum este momentul sa te specializezi pentru Adancime sau Epave
(Deep sau Wreck Specialty Cours).

Printre locurile de scufundari ale zonei se gasesc si cateva pesteri si cavitati
subacvatice. Unele dintre acestea pornesc de la 10 metri adancime si cu galerii largi urca
din burta muntelui pana la suprafata, unde se bifurca in mai multe directii. In aceste sali
si galerii, pe toata suprafata tavanului si a peretilor atarna stalactite uriase in diferite
culori, acestea formandu-se cu milioane de ani in urma.

Locul cel mai special insa ramane totusi site-ul arheologic de amfore medievale.
Structura de lemn a navei naufragiate este deja descompusa si aproape toata marfa de
amfore ramanand intacta pentru posteritate la 20 m pe fundul nisipos. Acum catva ani,
printr-o colaborare internationala au fost identificate toate amforele intacte si apoi
imprejmuite cu o structura de grila pentru a putea fi protejate pentru viitor, ramanand
astfel pentru o lunga perioada de timp o atractie subacvatica a insulei Pag.

Pret pachet de scufundari: 104 euro, include 4 scufundari (2 in apropiere si 2 in
departare) cu barca, 2 vineri si 2 sambata, plumb si butelii cu aer comprimat.
http://www.bluebaydiving.hu/divingcenter_en/

Cazare:

Apartamentele ofera un confort adecvat, iar preturile variaza intre 21-33 euro in functie
de numarul de persoane cazate in apartament si de dotari.

Pentru informatii si rezervare contacteaza‐ma: 0724058746 sau e‐mail: scufundare@yahoo.com
,,te astept la bordul Nautilus”

