
 

   Excursie de scufundări 
 

 
18 iunie - 22 iunie 2014 (5 zile)  

 
 

 
 

    Malta, situat în centrul Mării Mediterane, arhipelagul maltez îmbină frumuseţea naturală cu 

7000 de ani de istorie. Aici se poate vedea locul în care cavalerii Sfântului Ioan au apărat 

Creştinismul. Citadelele medievale, bisericile şi palatele în stil baroc din timpuri străvechi, fac din 

Malta o ţară unică în lume. Cea mai mare comoară a insulei este piatra sa - un tip deosebit de calcar. 

Această piatră aurie, care i-a câstigat Maltei denumirea de Melita, "insula de miere", a inspirat 

secole de arhitectură. 

Ne vom putea bucura de viaţă de noapte, printre maltezii, care ştiu să transforme în bucurie fiecare 

clipă a vieţii. 

 

   
 

 



 

       Scufundări: Pe toată durata sezonului turistic apa are o temperatură foarte plăcută. În 

timpul scufundărilor puteţi admira tot felul de animale marine, care mai de care, inclusiv fascinanţii 

căluţi de mare şi delfini. Prezenţa lor face ca Malta să fie una dintre cele mai căutate centre de 

scufundări din toată lumea. În afară de minunata floră şi faună marină, putem observa aici şi epavele 

unor vase de mult scufundate şi explora piscine naturale, peşteri subacvatice lângă golfuri stâncoase 

şi mici plaje cu nisip roşu.     
 

   
 

  
 

Grota Albastră este locul în care, potrivit legendei, sirenele atrăgeau marinarii, cu cântecele lor. 

Patru peşteri reflectă culorile strălucitoare ale coralilor şi mineralelor din piatră de calcar. 
 

Preţul acestei excursii este 480 Euro cu taxele de aeroport incluse 
• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au inca 3% reducere din acest preţ 
• oferta poate fi modificată în funcţie de preţul biletului de avion 
 

Preţul include: 

 transportul cu avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Malta-retur 

 cazare în camere duble; 4 nopţi la Hotel Sunflower 3*, cu mic dejun inclus 

 pachetul de scufundări de 2 zile cu 4 scufundări: transfer  pe Insula Gozo, butelie, plumb, ghid 
specializat în scufundări 

 
Preţul nu include: 

 taxă de bagaje  (bagaj mare 32 kg=60 euro sau bagaj mic =30 euro) http://wizzair.com/ro-

/useful_information/baggage 

 asigurare medicală pe perioada excursiei 

 închiriere echipament de scufundări 

 transferurile la şi de la aeropoarte (Transfer Oradea-Budapesta-Oradea = 160 lei)  
 

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere, persoană de contact – Tamas Lunca 
 
Tel: 0724058746, E-mail:scufundare@yahoo.com 
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