
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

Insula Rab este cea mai cunoscută şi cea mai populară 

fiind în topul preferinţelor turiştilor alături de staţiunea 

Lopar. Centrul oraşului este format din clădiri 

medievale datând din vremea ocupaţiei veneţiene 

(secolul XIII). Oraşul Lopar se află la 14 km de oraşul 

Rab, fiind faimos în special pentru plajele cu nisip fin şi 

apă cristalină. Această staţiune este înconjurată de 

numeroase golfuri şi 22 de plaje (3 dintre ele sunt de 

nudişti), cea mai mare fiind renumită Paradise Beach cu 

o lungime de 400 m şi o lăţime de 35 m, iar din anul 2003 este titulară ,,Steagului Albastru’’ (Blue 

Flag) care este un prestigios certificat de recunoaştere internaţională a calităţii plajelor şi 

reprezintă o importantă garanţie pentu turişti. 
 

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 
– Rab. Distanţa: Oradea – Lopar, insula Rab: 820 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: O alternativă de cazare este la gazda noastră veche 

din Croaţia, Mirko Diving Center mirkodivingcenter.com, care ne 

poate oferi camere și apartamente (2, 4 sau 6 paturi, o capacitate 

totală de 30 de paturi) cu dușuri, toalete,  unele cu balcon cu 

vedere la mare. 

Preţul la această pensiune este 22 euro/persoană/noapte cu mic 

dejun inclus. 
 

Scufundări:  

Marea Adriatica mereu ne oferă surprize subacvatice: pereţi cu gorgonii, peşteri, tuneluri, 

canioane subacvatice, epave sau chiar şi amfore. Insula Rab este o destinaţie ideală atât pentru 

scafandri avansaţi cât şi pentru cei începători, deoarece adâncimea pereţilor variază între 10 şi 

40 de metri. Unul dintre cele mai renumite locuri ale insulei este peştera Medova Buza.  

Peştera Medova Buza este pe partea de nord a insulei şi se crede că labirintul subteran, 

cândva a fost refugiul unui călugăr. Peştera este compusă din trei săli mari şi camere mai mici, 

lungimea totală având 60 m. Două săli au ieşire la suprafaţă şi sunt ornamentate cu stalactite şi 

stalagmite impresionante. Intrarea dinspre mare, este la o adâncime de 4 m, dar se poate intra şi 

sărind de pe stancă ajungându-se astfel la prima sala.   

  

 

 

 

 

 

 
 

Pachetul de scufundări: 2 zile, 4 scufundări cu barca = 90 Euro, include plumb şi butelii cu aer 

comprimat. Închiriere de echipament de scufundări = 20 Euro/zi.  

 

 
 

Pentru informaţii şi rezervare: 

persoană de contact: Tomi Lunca: - instructor de scufundări 

Tel: 0724058746 sau e-mail:  scufundare@yahoo.com 
 

 

 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 
www.scufundare.ro 

http://mirkodivingcenter.com/
mailto:scufundare@yahoo.com

