
Excursie pentru scufundari  

          EGIPT – SHARM EL SHEIK 
       in perioada 18-25 Noiembrie 2007 
 

  
 
 

SHARM EL SHEIKH este cea mai frumoasa statiune din Peninsula Sinai, avand toate facilitatile 

necesare unui centru turistic: 

Initial mai putin cunoscut, acest paradis turistic a fost descoperit de scafandri, iar azi a 

devenit o statiune de lux. 

Datorita climei placute, soarelui stralucitor, temperatura apei cristaline nu coboara niciodata 

sub 21 grade astfel fiind ideala tot anul pentru scaldat si scufundari la mica si mare adancime, 

diverse sporturi nautice. Recifurile de corali sunt atat de aproape de supafata apei incat din 

departare par a fi niste insule. Se spune ca orice amator de scufundari trebuie sa viziteze Sharm 

El Sheikh datorita numeroaselor sale centre de scufundari presarate de-a lungul celor 10 km de 

plaja. 

  

Cazarea: Country Club *** , oferta Last Minute 
Hotelul: are 3 stele inaugurat în anul 2005 in zona Hadaba, hotelul se află la 
5 minute distanţă cu maşina de plajă. De mai multe ori pe zi, hotelul pune 
gratuit la dispoziţia turiştilor un microbuz cu care se pot deplasa la plajă sau 
de la plajă la hotel. Golful Naama se află la 10 minute distanţă cu maşina. 
Hotelul dispune de 62 de camere dispuse intr-o clădire cu 2 etaje. Restaurant, 
bar, cafenea, maga zin cu suveniruri, piscină în timpul zilei oferă programe 
de animaţie atât pentru adulţi cât şi pentru copii 
 

https://www.otpbank.hu/travelro2001/online/Egipt_detaliu.html  
 

 

 

 



 

Scufundare: 5 zile / 10 scufundarii cu vapor de 50 pers. 
 

                                                              
 

http://www.diversintl.com/di_sharmds.php 

 

 

PREŢ : - 400 EURO pentru scafandrii 

         - 200 EURO pentru insotitori   

 

Preţul include: 

Transport cu avionul Budapesta – Sharm El Sheik - Budapesta 
Transfer aeroport - hotel - aeroport 
Cazare in camera cu doua paturi 
Demipensiune stil buffet - suedez 
Asistenta turistica  
10 scufundarii de pe vapor, tub de aer comprimat, greutati de plumb   
 
 

Preţul nu include: 

Taxa de aeroport - 65 Euro 
Asigurare medicala  
Viza turistica  
Inchiriere echipament de scufundari 
 
 
Daca esti interesat, pentru rezervare sau alte detalii suna ma cat mai repede pe nr. 0724.058746 

Tomi 

 

,,scuba sa fie cu tine” 

 

 
 


