
 

 
 
 

Scufundări în Africa de Sud - Cape Town 
 14 – 20 noiembrie 2017 la 

 

  

 
Despre Cape Town se spune că este oraşul de care te 

îndrăgosteşti la prima vizită: plajele, munţii, porturile, parcurile 

și clădirile creează  împreună o atmosferă  aparte, o trecere  

între mediul natural sălbatic şi mediul urban cosmopolit.   

 

Dacă ai experimentat deja tot ce se putea şi ești în căutare 

de noi senzaţii care să-ți dea fiori, de ce să nu încerci 

scufundările în cuşcă cu rechinul alb?  

Cu siguranţă o întâlnire faţă în faţă cu Marele Rechin Alb 

îți va crește nivelul de adrenalină. 

 

 
 

Balena cu cocoaşă – din iulie până în decembrie probabil este singurul loc din lume unde se pot 

observa în timpul ritualul de împerechere. În golful Boulders din Simon Town vom putea admira 

minunații pinguini africani, iar spre insula Duiker coloniile de foci ce înoată în jurul insulei. 
 

 

 

 

 



 

Programul excursiei: 

- Ziua 1: Plecarea la ora 1230 pe traseul Budapesta – Londra – Cape Town  

- Ziua 2: Sosirea în Cape Town la ora 0745, ocuparea camerelor la LAGOON BEACH HOTEL & SPA 4* (mic dejun inclus), 

vizitarea obiectivelor turistice ale orașului; faleza Victoria & Alfred Waterfront 

centrul/portul comercial, acestea fiind una din marile atracţii ale oraşului, loc preferat de 

întâlnire al localnicilor şi turiştilor pentru shopping, pentru a lua masa, pentru distracţii sau 

pentru a admira panorama portului. 

 

- Ziua 3: Opţional (cost 20$); călătoria spre vârful muntelui Table Mountain este una palpitantă care oferă priveliști 

fenomenale asupra orașului Cape Town, a insulei Robben și a coastei Atlanticului spre vest și sud. Având o 

înălțime maximă de 1.086 de metri, este simplu să ajungi pe vârful muntelui cu ajutorul unei telecabine 

ingenioase care are podeaua rotitoare ce permite pasagerilor să se bucure de o vedere de 360 de grade 

în timpul călătoriei.   

  

- Ziua 4: Excursie cu scufundări: Plecarea la prima oră din Cape Town cu autocarul la Duiker island, scufundări din barcă la 

foci (adâncime maximă 6-7 m, temperatura apei 

13-160C, echipament inclus). După terminarea 

scufundării ne vom deplasa la Boulders Beach din 

Simon's Town pentru vizitarea pinguinilor 

africani. Ne vom deplasa mai departe la Cape 

Point (Capul Bunei Speranțe). Odată ajunși pe Capul Bunei Speranțe, de pe creasta 

stâncoasă poate fi observat un fenomen pe cât de încântător, pe atât de unic: 

întretăierea apleor Oceanului Indian cu cele ale Oceanului Atlantic.    

- Ziua 5: Scufundări în cușcă la rechinul alb și observarea balenei cu cocoașă și a delfinilor din barcă: Plecarea la prima oră 

din Cape Town (2h30min) cu autocarul la Golful Gansbaai, servirea micului 

dejun la centrul de scufundări, iar după un instructaj pentru scufundări în 

cușcă, ne vom îmbarca pe vapor. Scufundările în cușcă la rechinul alb se vor 

face în serii a câte cinci, în echipament de snorkeling, inclus. În a doua parte 

a zilei vom ieși în larg pentru a observa spectaculoasele balene cu cocoașă. 

Ne vom caza în orașul Hermanus la BALEENS HOTEL 3* (mic dejun inclus).   

- Ziua 6: Transfer la aeroportul din Cape Town, decolare la ora 1845.  

- Ziua 7: Aterizare în Budapesta la ora 1140. 

 

Preţul acestei călătorii pentru scafandrii cu programele de scufundări este 1185 Euro în funcție 

de biletul de avion 

Preţul include: 

➢ Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Londra-Cape Town-retur. 

➢ Cazare în camere duble sau triple: 3 nopţi în Cape Town la Lagoon Beach Hotel 4* (mic dejun inclus), 1 noapte în 

Hermanus la Baleens Hotel 3* (mic dejun inclus).  

➢ Programele de scufundări: snorkeling la rechinii albi în cușcă, scufundări cu focile, observarea pinguinilor și a 

balenelor cu cocoașă. Echipamentele de scufundări sunt incluse în preț. 

➢ tricou personalizat 
 

Preţul nu include: 

➢ Asigurare medicală pe perioada excursiei 

➢ Toate transferurile la şi de la aeropoarte  

➢ Viză pentru Africa de Sud (60 E) 

➢ Excursia opţională la Table Mountain (20 $)  
 

Pentru rezervare sau alte detalii prin: email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746  

Persoană de contact:Tamas Lunca – instructor de scufundări 

 

Te aştept la ”bordul” NAUTILUS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Simon%27s_Town

