
   
 
 

 
 

    PULA – CROAȚIA 
 

   în perioada 3 – 6 august 2017 (4 zile) 

 

          

Ideea weekend-ului prelungit pentru scufundări, vine în întâmpinarea celor ocupaţi cu 

graba de zi cu zi, care vor câteva zile de delectare activă într-un colectiv plăcut având 

acelaşi hobby: SCUFUNDAREA. 

 

Pula (Pola în italiană) este cel mai mare oraș din 
Istria, localizat la capatul sudic al peninsulei Istria. 
Pula a fost la un moment dat o bază navală importantă 
a imperiului Austro-Ungar. Astazi este un important 
port croat și un centru industrial, situându-se oarecum 
la mijloc între un oraș-port aglomerat și o statiune de 
pe Riviera istriană. Romanii au ocupat orașul în 178 
i.H. cand au construit uimitorul și faimosul amfiteatru, 

ce ramâne și astăzi în utilizare ca și teatru de vară, fiind folosit pentru reprezentatii de 
operă, concerte pop precum și binecunoscutul festival de film care se tine aici din 1953.     
   

Transport: (Oradea – Pula = 865 Km ). 
 
Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o mașină, astfel 
costurile de transport nu vor depăși 60 euro/persoană, dus-intors. 

 

Cazare: 
 
Apartamentele oferă un confort adecvat, iar prețurile variază între 15-25 
euro/pers./noapte în funcție de numărul de persoane cazate în apartament și de dotări. 
 



Scufundari:  

1. la epava Baron Gautsch  

Baron Gautsch  – Epava unei nave de 
pasageri numită şi "Titanicul Adriaticii”. A fost 
construită în 1908 şi s-a scufundat în 13 august 
1914, când a trecut peste o mină şi în doar zece 
minute s-a scufundat. În urma accidentului s-
au pierdut 214 vieţi. Astăzi este casa algelor, a 
bureţilor si a coralilor și este unul dintre cele 
mai extraordinare locuri de scufundări din 
Marea Adriatică.  

Epava se află la adâncimea de 28 - 42 m. 
Acest monument istoric cu o lungime de 84,5 m si o lăţime de 11,64 m  este recomandată 
numai scafandrilor avansaţi.  

   
Scafandri OWD cu minim 6 scufundări înregistrate în mare sau lac, au posibilitatea de a 
se specializa în scufundări de adâncime și de epave. (Deep & Wreck diving). 

 

2.          Island Banjole                             Island San Giovani 

 

 

 

 

 
 
 
 

Pachetul de scufundări: 2 zile, 3 scufundări cu http://www.diving-rovinj.com/index.php 

                            Ziua 1: Island Banjole & Island San Giovani, 2 scufundări  
                                   Ziua 2. Wreck Baron Gautsch, 1 scufundare  
 
Preț = 105 Euro, include plumb, butelii cu aer comprimat și permisul de acces la Baron Gautsch. 
 

 
Pentru informații și rezervări - persoană de contact: 

            Tomi Lunca: - instructor de scufundări 
            Tel: 072405874 6 sau e-mail:  scufundare@yahoo.com 
 
 

                     www.scufundare.ro 

http://www.diving-rovinj.com/index.php
mailto:scufundare@yahoo.com

