
DIVING SAFARI  
în 

 EGIPT, MAREA ROȘIE 
8 – 15 septembrie 2019 

 
    Marea are un ecosistem unic, înconjurat de munți de bauxită, de culoare roșiatică, 

unii crezând că acest fapt a determinat numele de „Marea Roșie”. 

       Scufundările în Marea Roșie sunt extrem de căutate. Indiferent dacă sunteți 

începător sau scafandru experimentat, copil sau bunică sportivă, puteți încerca acest sport și 

probabil îl veți îndrăgi.  

      Safari cu vaporul înseamnă o săptămână de absență din viața de zi cu zi, plină de 

agitație, de telefoane mobile, de zgomot, într-o liniște deplină și o relaxare activă cu noi 

experiențe aproape de natură. După aterizare, de la aeroport ne vom transfera direct pe 

vapor. După îmbarcare și băutură de ,,welcome drink”, ne vom ocupa cabinele, după care ultima 

seară pe uscat o vom petrece în portul oraşului, de regulă cu vizitarea bazarelor, cu ultimele 

cumpărături sau la o terasă fumând o narghilea aromată. După o noapte fierbinte, a doua zi 

dimineața pornim spre destinația prestabilită și astfel începe aventura scafandrului. După un 

instructaj necesar despre regulile locale, fiecare scafandru va putea savura adâncurile în 

funcție de cunoștinţe și experiența dobandită. Vom fi însoțiți și de un ghid local care va avea 

sarcina ca noi să avem parte de o excursie de neuitat. În concluzie, vom putea savura 

frumusețea scufundărilor zi și noapte, nelimitat, să vedem vietăți nemaivăzute până atunci, 

bancuri uriașe de pești, țestoase, rechini prietenoși și corali neatinși de comerţul 

scufundărilor.  

      Vaporul nostru pentru acest safari va fi MV LIBERTY, un vapor cu o capacitate de 

18 locuri și cu o lungime de 31 m și o lățime de 7.5 m. Cabinele sunt cu câte două paturi și o 

baie, iar salonul este climatizat și este dotat cu DVD/LCD TV și Sound System. 

 

 

 

 

  http://www.deepvoyage.com/liveaboard 

 

 
 

 

http://www.deepvoyage.com/liveaboard


 

     Programul excursiei: mâncăm, dormim, ne distrăm și ne scufundăm! 

       Insulele Brothers, Aquarium Reef, Panorama Reef și Abu Nuhas sunt dintre 

cele mai spectaculoase zone de scufundări din Marea Roşie. Este o zonă în care 

provocările se regăsesc la fiecare pas. Rechinii ciocan, rechinii vulpe, rechinii balenă, 

baracude, ţestoase sau manta, fac parte din meniul zilei. 

 

 

 

 

 

 

O delicatese pentru iubitorii scufundărilor la epave, reprezintă cele două nave 

scufundate de aproape 100 de ani, Numidia și Aida.  

 

 

    

 

 
 

 

Prețul excursiei: 985 Euro, calculat la 18 persoane și include: 
 

 bilet de avion cu toate taxele, Budapesta – Hurghada -Budapesta 
 transfer cu autocar aeroport Hurghada – port Hurghada - retur 
 7 nopţi cazare pe vapor de 4 stele cu servicii all inclusive 
 scufundări nelimitate, butelii de aer comprimat şi greutăţi de plumb 
 taxele pentru Marine Park  

 tricou personalizat 
 

   Prețul nu include: 
 asigurare medicală pe perioada excursiei (opțional) 
 închiriere echipament de scufundări 
 transfer la și de la aeroportul din Budapesta (180 lei dus-întors din Oradea cu 
   autacar închiriat) 

 viză pentru Egipt (aprox. 20 euro) 
 bacșis pentru personalul vaporului 

 
Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 17 august prin: 

email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746 

Persoană de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări 

 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

mailto:scufundare@yahoo.com
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