Dive Safari
2–11 noiembrie 2018
Maldive: este cea mai strălucitoare perlă a Oceanului Indian, denumită şi “Paradisul
pe Pământ”, ademeneşte turiştii cu palmierii care se întind spre mare, plajele cu nisip
alb, lagunele albastre cristaline, multitudinea de vietăţi acvatice şi vegetaţia tropicală.

Ce înseamnă Safari cu vaporul?
O săptămână de absenţă din viaţa de zi cu zi, plină de agitaţie, de telefoane mobile, de
zgomot, într-o linişte deplină şi o relaxare activă cu noi experienţe în lumea subacvatică.

Ocean Sapphire Liveaboard

https://www.youtube.com/watch?v=uHadY1vTdP4&t=326s

Vaporul nostru pentru acest safari va fi OCEAN SAPPHIRE, un vapor modern cu trei
punţi, cu o capacitate de 22 locuri şi cu o lungime de 35 m şi o laţime de 10 m. Toate
cabinele sunt spatioase de maxim confort sunt cu câte două paturi şi o baie, sunt dotate
cu aer condiţionat, televizor LCD. Puntea principală găzduieşte restaurantul iar puntea
de sus se afla un jacuzzi suficient de mare pentru a găzdui 6 persoane. Oaspeţii au, de
asemenea, la dispoziţie un salon şi o sală de mese, precum şi şezlonguri în aer liber, cu
vederi fantastice de la bordul navei.

Scufundări: https://oceansapphire.liveaboarddiving.net/
Destinaţia Maldive reprezintă unul dintre acele locuri exotice care trebuie văzut de un
scafandru măcar o dată în viaţă. Fiecare locaţie de scufundări are caracteristici proprii
datorate curenţilor marini care au creat o arhitectura subacvatică diversă care întră în
,,topul celor mai frumoase locuri de scufundări din lume”.
Printre actracţiile principele se numără: manta rays, whale shark, white tip shark,
black tip shark, grey reef shark, leopard shark, mobula rays, sting rays, eagle rays.

Croaziera între insulele exotice ale Maldivei, înseamnă o relaxare totală, cu o vedere
minunată la mare de pe puntea vaporului, briza mării, multitudinea de vietăţi marine,
peisajele unice oferite de frumuseţea plajelor Maldive, fiind doar câteva detalii ale
acestei experienţe deosebite.

Preţul include:







Preţul nu include:

Transfer în Male de la şi la aeroport
Cazare în cabine duble
Pensiune completă: mic dejun, prânz, cină
1 cină la grătar pe plajă
Taxa ecologică din Maldive
3 scufundări pe zi (cu exceptia zilei de chek-in
şi 24h înainte de zbor), 1 scufundare de noapte
 Excursii la insulele locale (unele insule ar
putea necesita o mică taxă de intrare)
 Tricou personalizat









Transportul cu avionul
Transferul la şi de la aeroportul din Oradea
Băuturi (în afară de apă minerală, cafea şi ceai)
Închiriere echipament de scufundări
Acces internet Wi-Fi pe vapor
Cazare la nivel superior: suite
Bacşiş pentru staff

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi cât mai curând posibil prin:
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746
Locurile sunt limitate iar pentru rezervare sa va achita un avans de 300 euro
Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări
Te aştept la bordul NAUTILUS

www.scufundare.ro

