Excursie de scufundări

&
22 februarie - 6 martie 2015 (13 zile)

Căutătorii de aventuri vor fi încântaţi de ţinutul sălbatic al Cambodgiei, de uimitorul decor
natural, de triburile şi cultura acestui popor. Cambodgia este o ţară exotică cu temple pierdute şi
jungle, plantaţii de orez şi cu minuni ale arhitecturii vechi ce merită cu siguranţă cunoscute.

1.

Complexul de temple Angkor, cea mai mare construcţie religioasă de pe planetă şi probabil, cea mai
misterioasă, este o lume a rafinamentului absolut, a artei în stare pură. Cel mai impresionant este Ta
Prohm, pentru că zidurile templului au fost cucerite de junglă şi de rădăcinile imense ale copacilor.
Aici s-au filmat şi câteva scene din filmul Tomb Raider cu Angelina Jolie.

Vietnam este o destinaţie cu adevarat inspirată şi provocatoare. Aici vei avea ocazia să găseşti o ţară
care şi-a păstrat savoarea tradiţională şi romantismul vremurilor trecute, dar s-a şi deschis repede către
lumea întreagă şi către modernism. Vei putea admira vestigii ale istoriei zbuciumate a ţării, oraşe cu
construcţii moderne, parcuri naturale cu junglă şi munţi cu vârfurile în nori, resorturi minunate la
malul mării şi te vei putea bucura de căldură şi ospitalitatea poporului vietnamez.

Insula Phú Quôc este insula cu locuri cu natura neatinsă, un paradis tropical scăldat de apele
turcoaz ale Golfului Thailandei, fără şosele asfaltate, cu plaje şi păduri sălbatice. Drumurile sunt roşii,
munţii verzi şi împăduriţi, nisipul este cel mai fin şi alb, apa turquoise, iar pentru iubitorii de scuba
diving, locaţia perfectă. A fost votată "The Most Cleanest and Beautiful Beach of World"(Cea mai
curată și frumoasă insulă a lumii) de ABC News în 2008. În această perioadă a anului, temperatura
aerului este cuprinsă între 29-30 0C, iar a apei între 27-30 0C.

Scufundări: Cele mai frumoase locuri de scufundări sunt în parte de nord-vest a insulei, unde
putem zări bancuri mari de peşti tropicali, baracude sau pufferfishes giganţi. Recifele sunt în stare
excelentă şi o parte din viața marină constituie vietăţile macro: Căluţii de mare, Nudibranch,
Crustacee, dar putem vedea şi rechin Bamboo, pisică de mare albastră, peşte Scorpion sau Octopus.

Programul excursiei:
- Ziua 1:
Plecarea la ora 1250 pe traseul Budapesta – Moskova – Ho Chi Minh (Saigon) – Siem Reap
- Ziua 2:
Sosirea în Ho Chi Minh (Saigon) la ora 930, vizitarea celui mai mare oraș vietnamez cu o vechime de 300 de ani, cunoscut cândva
ca ,,Perla Orientului Îndepartat”.
Zbor de 1 h în Siem Reap (Cambodgia), sosire la ora 2010, ocuparea camerelor la hotelul Landing Gold Villa 4*, cu mic dejun
inclus.

- Ziua 3:
Vizitarea Complexului de temple Angkor

Excursie la Complexului de temple Angkor
cu balonul sau pe elefant

- Ziua 4:
Vizitarea atât a orașului Siem Reap, cuibărit între câmpurile de orez, chiar de-a lungul râului Siem Reap, cât și a Vechii Piețe (Psah
Chas), ce oferă suveniruri pentru turişti sau plimbări în jurul lacului Tonle Sap – cel mai mare lac al Asiei de Sud-Est.
- Ziua 5:
Pornire spre insula Phu Quoc, decolare la ora 730 și aterizare la ora 1215. După 10 minute de transfer sosire la Long Beach Resort
4*, unde camerele cu balcon au vedere la piscină, grădină sau la mare, cu servicii de mic dejun.

- Ziua 6-11:
Holiday: două zile de scufundări, plajă, vizitarea împrejurimilor.
- Ziua 12-13:
Pornire spre casă și după o lungă dar cu atât mai spectaculoasă călătorie şi aventură, la ora locală 2135 revenire în Budapesta.

Preţul acestei excursii este 1675 Euro cu toate taxele de aeroport incluse
• membrii clubului Nautilus cu cotizația la zi au înca 3% reducere din acest preț
• oferta poate fi modificată în funcție de prețul biletul de avion
Preţul include:
- Toate transporturile de avion şi taxele de aeroport; Budapesta-Ho Chi Minh, Ho Chi Minh-Siem Reap, Ho Chi Minh-Phu Quoc.
- Cazare în camere duble; 3 nopți la Landing Gold Villa 4* cu mic dejun inclus, 7 nopţi la Long Beach Resort 4* cu mic dejun inclus
și transfer de la aeroport-Long Beach Resort-retur.
- Ghid specializat în scufundări
- Tricou personalizat
Preţul nu include:
- Asigurare medicală pe perioada excursiei
- Transferurile nespecificate la şi de la aeroporturi
- Programul de scufundări
- Închiriere echipament de scufundări

Intențiile de participare, vă rog să mi le semnalați până în data de 27 decembrie 2014.
Pentru informații suplimentare și înscriere, persoana de contact – Tamas Lunca
Tel:0724058746, E-mail:scufundare@yahoo.com

