Insula PAG – CROAŢIA
în perioada 13 – 16 august 2015 (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.

Insula Pag se afla la 813 km de Oradea, traseul fiind Oradea – Budapesta – Zagreb – Karlovac –
Stara Novalja şi se parcurge foarte uşor în 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.
Oraşul Pag este un oraş cu multe castele şi fortăreţe reflectând moştenirile din trecut.
Oraşul Novalja este celebru prin plaja Zrće pentru viaţa de noapte, fiind printre locurile de top
din această parte a Europei.

Transport:

Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o maşină, astfel costurile de
transport nu vor depăşi 60 euro/persoană, dus-întors.

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

Scufundări:
Coasta Adriatica a Croaţiei atrage numeroşi iubitori al lumii subacvatice. În mod indubitabil,
cele mai atractive locaţii de scufundări ale Adriaticii sunt stâncile şi peşterile subacvatice cu o
bogată floră şi faună marină, epavele unor ambarcaţiuni sau ale unor avioane. Din fericire, în
zonă sunt mai multe epave interesante, oferindu-ne o satisfacţie deosebită pentru iubitorii
epavelor. Majoritatea sunt la 25-38 m adâncime, iar dacă nu ai brevet de specialitate, acum este
momentul să te specializezi pentru Adâncime sau Epave (Deep sau Wreck Specialty Cours).

Printre locurile de scufundări ale zonei se găsesc şi câteva peşteri şi cavităţi subacvatice. Unele
dintre acestea pornesc de la 10 metri adâncime şi cu galerii largi urcă din burta muntelui până la
suprafaţă, unde se bifurcă în mai multe direcţii. În aceste săli şi galerii, pe toată suprafaţă
tavanului şi a pereţilor atârnă stalactite uriaşe în diferite culori, acestea formându-se cu
milioane de ani în urmă.

Locul cel mai special însă rămâne totuşi site-ul arheologic de amfore medievale. Structura de
lemn a navei naufragiate este deja descompusă şi aproape toată marfa de amfore rămânând
intactă pentru posteritate la 20 m pe fundul nisipos. Acum câţva ani, printr-o colaborare
internaţională au fost identificate toate amforele intacte şi apoi împrejmuite cu o structură de
grilă pentru a putea fi protejate pentru viitor, rămânând astfel pentru o lungă perioadă de timp
o atracţie subacvatică a insulei Pag.

Pretul excursiei:
Costurile sunt individuale (deplasare 50-60 euro/pers., cazare 45-60 euro/3 nopți/pers.).
Costul pachetului de scufundări: 2 zile, 96 Euro, include 4 scufundări cu barca, 2 vineri și
2 sâmbătă, plumb și butelii cu aer comprimat.
Echipament:
- achiziționare noi sau second hand - http://scufundare.ro/lucrari-utilitare/bazar/
- închiriere de la baza croată - http://www.connexdiving.cz/en/welcome/
- închiriere de la Clubul Nautilus, limitat - http://scufundare.ro/echipamente/inchiriere/

Pentru informații și rezervare - persoană de contact: TOMI LUNCA: - instructor
de scufundări
Tel: 0724058746 sau e-mail: scufundare@yahoo.com

