Rasta scuba diving tour
25 februarie – 7 martie 2019 (11 zile)

Închide ochii pentru un moment şi înlocuieşte ploaia de afară cu o destinaţie însorită.
Imagineaza-ţi că eşti într-un baldachin şi priveşti apa de culoarea safirului şi auzi valurile care lovesc uşor
ţărmul.
Caraibe cu insula sa Jamaica, care se mai numeşte şi ,,Insula Veselă”, te îmbie cu briza caldă
tropicală, plaje cu nisip alb, scăldate în soare, înconjurate de munţi înalţi cu peisaj format din jungle dese
şi verzi. Gândul la Jamaica are aromă de rom şi condimente şi te face să vrei să dansezi pe ritmurile de
reggae ale legendarului Bob Marley.

Una dintre cele mai cunoscute plaje ale lumii, Negril este o plajă albă de corali. De altfel, bariera
naturală de corali face ca apele din Negril să fie incredibil de calme şi limpezi. În prezent este una dintre
cele mai populare atracţii turistice ale Jamaicăi, de la plimbările cu pluta de bambus pe râurile liniştite ale
insulei, la unicele destinaţii de scuba diving, toate reprezintând ingredientele unei vacanţe de vis.
Aici se află şi Rick’s Cafe, locul unde se pot vedea săritorii de pe stâncă care-şi asumă, uneori,
riscuri inutile de dragul adrenalinei şi al spectacolului. Un alt loc fermecător al apelor este Cascada YS
situată pe o plantaţie de papaya ce cuprinde bazine de înot naturale, o priveliste minunată ce se poate
admira de pe tiroliană. Raftingul pe râul Martha Brae cu plute de bambus conduse de ghizii locali
oferă o privelişte unică a peisajului tropical. O aventură de neratat prezintă Turul cu ATV, o explorare a
insulei prin satele tradiţionale, plantaţii de citrice şi urcarea în vârful unui munte pentru o vedere
spectaculoasă a peisajului înconjurător.

Scufundări:
Throne Room ( Sala Tronului) se află la 20 m adâncime şi este o grotă cu lăţime de 12 m plină
de bureţi de mare de culoarea galbenă, iar arcada de bureţi având culoarea roşie. La locurile de
scufundări ca Rock Cliff Reef sau Shark Reef se poate observa ţipari sau rechini doică.
Un loc faimos în Parcul Marin Montego Bay este Windowmakers Cave, o peşteră aflată
la 24 m adâncime.

Cazare:
Resortul Sunset at the Palms -

- all inclusive

Resortul dispune de bungalowuri situate pe stâlpi cu camere rustice şi sunt poziţionate într-o
încântătoare grădină tropicală care este despărţită doar de o faleză de plaja nisipoasă.
Dotări: restaurant tip bufet şi restaurant a la carte, lobby, beach grill, 3 baruri, colţ internet,
magazin de souveniruri, piscină cu apă dulce cu şezlonguri şi prosoape gratuite, jacuzzi, swim up bar,
şezlonguri şi prosoape gratuite pe plajă, echipamente pentru sporturi nautice.

Programul excursiei:
- Ziua 1: Plecarea la ora 1145 pe traseul Budapesta - New York (zbor cu escală de 1425h), sosirea în
New York la ora 2030, ocuparea camerelor la Hotelul Pennsylvania 2*, situat în Manhattan,
vizavi de Madison Square Garden, la 805 m de Times Square şi 645 m de Empire State Building
- Ziua 2-3: City Break
Program opţional: Vizitarea oraşului metropolitan New York;
➢ Statuia Libertăţii; prima imagine pe care au văzut-o emigranţii care au traversat Atlanticul
➢ Central Park; un exemplu care a fost folosit ca model de multe oraşe din jurul lumii
➢ Times Square; cunoscut pentru cinematografe de pe Broadway şi panourile publicitare
➢ Wall Street; centrul financiar asociat cu bogaţia şi ambiţiile care caracterizeaza America
➢ Empire State Building; cel mai cunoscut zgârie nori un simbol al oraşului american
➢ Brooklyn Bridge; un monument aflat pe lista de conservare a monumentelor istorice din NY

- Ziua 4: Dimineaţa la ora 630 decolarea spre Montego Bay, după un zbor cu escală de 847h
aterizarea la ora 1517. După un transfer de 130h la resort, ne ocupăm camerele la Sunset at the

Palms 5* cu servicii all inclusive
- Ziua 5-6: Program de scufundări
Throne Room
Windowmakers Cave
Rock Cliff Reef
Shark Reef
- Ziua 7-9: Holiday
Program opţional:
➢ Rick’s Cafe, locul unde se pot vedea săritorii de pe stâncă
➢ Cascada YS, situată pe o plantaţie de papaya ce cuprinde bazine de înot naturale
➢ Rafting pe râul Martha Brae cu plute de bambus, oferă o privelişte unică a peisajului tropical
➢ Turul cu ATV, o explorare a insulei prin satele tradiţionale şi plantaţii de citrice
- Ziua 10: Pornirea spre casă, după transferul din Negril, decolare la ora 1820 din Montego Bay
- Ziua 11: După un zbor cu escală de 1930h, sosire în Budapesta la ora 1950

• membri clubului Nautilus cu cotizația la zi au 2% reducere din acest preț
• oferta poate fi modificată în funcție de biletul de avion

Preţul include:

Preţul nu include:

• Transporturile cu avionul;
Budapesta (Bucureşti) -New York-Montego
Bay-Budapesta (Bucureşti)
• Cazare în camere duble/triple; 3 nopţi la
Pennsylvania 2*, 6 nopţi la Sunset at the
Palms Resort 4* cu servicii all inclusive
• Ghid specializat în scufundări

• Tricou personalizat

• Toate transferurile la şi de la aeropoarte;
• Viză pentru SUA (160$), deplasarea la Bucureşti
la Ambasada SUA pentru obţinerea vizei
colective (dacă este cazul)
• Programele opţionale
• Programul de scufundări
• Închiriere echipament de scufundare
• Asigurare medicală (opţional)

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 12 decembrie prin:
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746
După această dată acest preţ nu mai este garantat
Persoană de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări
Te aştept la bordul NAUTILUS

www.scufundare.ro

