Weekend prelungit pentru scufundări
MAKARSKA – CROATIA
în perioada 26 – 29 iulie 2018 (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.
Makarska este un adevărat hit turistic. Bine cunoscutele şi în
mai mulţi ani premiatele plaje kilometrice, printre cele mai
frumoase la Marea Adriatică, locurile blânde de pe coasta prinsă
între mare, de o parte, şi muntele grandios Biokovo, de cealaltă
parte, va arăta tuturor vizitatorilor drumul spre vacanţa ideală în
mijlocul Dalmaţiei. Bogăţiile naturale şi plajele frumoase fac
combinaţia ideală pentru o vacanţă perfectă.
Plaja Brela se află între oraşul Split, al doilea ca mărime din
Croaţia, şi staţiunea Makarska (17 km). Plaja se întinde pe o
distanţă de 6 kilometri, este acoperită cu prundiş alb şi înconjurată
de smochini şi măslini. De-a lungul ei sunt golfuri, ca nişte
ascunzători discrete, mărginite de pini.
Este una dintre cele mai bune plaje ale Croaţiei, cu apă cristalină,
ideală pentru familii cu copii mici. În topul celor mai bune 20 de
plaje de pe glob, realizat de revista Forbes, Brela este pe locul 6.

Transport:
Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o maşină, astfel costurile
de transport nu vor depăşi 40 euro/persoană, dus-întors.
Itinerar: Oradea-Budapesta-Zagreb-Zadar-Split-Makarska
Distanţa: Oradea – Makarska: 1050 km.
Cazare:
Apartamentele oferă un confort adecvat, iar preţurile variază între 13-20 euro/pers./noapte
în funcţie de numărul de persoane cazate în apartament şi de dotări.
Ofertă specială: Hotel Biokovka 3* - 188 euro/pers/3 nopţi cu mic dejun inclus

Disponibile camere duble cu pat suplimentar (140 euro/pers/3 nopţi cu mic dejun) cu vedere la mare sau
spre gradină şi oferă: baie cu cadă sau duş, balcon, aer condiţionat, TV prin satelit. Hotelul dispune de
restaurant cu mâncăruri tradiţionale, saună, sală de fitness, piscină interioară. http://www.biokovka.hr/en/

Scufundări:
Croaţia este o ţară a contrastelor: munţi înalţi ce mărginesc o mare caldă şi generoasă atât
pentru “pensionarii” amatori de relaxare, cât şi pentru “aventuroşii” care caută şi altceva decât
odihnă într-un concediu. În mod cert, 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.
Programe obţionale:

Deoarece itinerarul nostru trece prin oraşul Zadar, vă recomand să facem o
oprire la obiectivul cunoscut sub numele de „Orga Mării”, nişte trepte proiectate
de arhitectul Nikola Basic la malul mării, care atrag zilnic sute de turişti fascinaţi
de sunetele auzite. Scările, construite pe faleza mării, prezintă 35 de orificii care
redau sunetele obţinute prin puterea valurilor ce se izbesc de acestea.
Parcul Naţional Krka reprezintă raiul natural creat de cele 7 cascade ale râului
Krka. La doi paşi de coastă peisajul se schimbă complet, munţii stâncoşi se
acoperă cu păduri de pini iar marea oferă cadou culoarea ei albastră unei piscine
naturale în care poţi să te bălăceşti în voie, în timp ce cascadele ameţitoare îţi
cântă la ureche neîncetat. Recomand o staţionare de câteva ore la întoarcere.

Preţul excursiei:
Costurile sunt individuale; deplasare 40-50 euro/pers., cazare 40-60 euro/3 nopţi/pers. la
apartamente sau 188 euro/3 nopţi/pers. la Hotel Biokovka 3* cu mic dejun inclus).
Costul pachetului de scufundări: 2 zile, 124 euro, include 4 scufundări cu barca, 2 vineri şi 2
sâmbătă, plumb şi butelii cu aer comprimat. Închiriere echipament de scufundări: 22 euro/zi.

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

