
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 
 

 

 

 

   
 

                                
 

Cipru este destinaţia perfectă de vacanţă pentru cei care doresc să se relaxeze, dar să se şi 

distreze. Este considerată bijuteria Mării Mediterane, ea fiind o insulă de o frumuseţe naturală 
captivantă, dată de varietatea priveliştilor – de la spectaculoasele păduri de brazi ale ţinuturilor 

muntoase, care formează „inima verde a Ciprului”, până la minunatele plaje aurii, întinse de-a 
lungul coastei Mării Mediterane.  

 
 

 
 

 

Ayia Napa fără îndoială este perla Ciprului şi este cea mai renumită staţiune datorită 

plajelor cu nisip de bună calitate şi golfurilor cu apă deosebit de limpede şi curată cu nuanţele ce 

se împletesc cu spuma mării.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

Cazare: Vassos Nissi Plage Hotel ,                      evaluat la  

Hotelul Vassos Nissi Plage Hotel este situat la doar 2 minute de mers pe jos de plaja Nissi din 
Ayia Napa, oferă piscină interioară şi în aer liber, saună şi sală de fitness. Toate camerele au aer 
condiţionat, TV cu ecran plat, minibar, vedere la mare şi balcon. Baia privată este dotată cu 

articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. Hotelul Vassos Nissi Plage serveşte micul dejun 
englezesc complet în fiecare dimineaţă. De asemenea, oaspeţii pot să ia masa la restaurantul 
hotelului şi să se relaxeze cu o băutură la bar. Hotelul organizează program de divertisment în 

timpul serii şi oferă teren de tenis, recepţie deschisă nonstop şi depozit de bagaje. Centrul 
oraşului este la 3 km, iar Aeroportul Internaţional Larnaca se află la 34 km de proprietate. Acesta 

este locul preferat de turiştii din Ayia Napa, conform comentariilor independente.    

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

Scufundări: Locurile de scufundări sunt cu vizibilitate excelentă şi curenţi aproape 

inexistenţi, acestea fiind accesibile şi pentru începători. 
 
 - Cape Greco: (12m) este cel mai popular loc de scufundări de pe insulă! O 

scufundare uşoară care ne conduce printr-o serie de 5 peşteri 
cu tuneluri şi caverne, ceea ce poate fi o experienţă de neuitat. 

Permite şi unui scafandru cu o certificare "Open Water Diver" 
să se bucure de una dintre cele mai palpitante scufundări de 
pe insulă. În fiecare peşteră sau tunel pătrunde lumina chiar şi 

în cele mai întunecate colţuri. Una dintre cele mai interesante 
formaţiuni este punctul unic de ieşire, o gaură care se 

îndreaptă direct din ultima peşteră  înspre platforma stâncoasă a ţărmului. 

 
- Zenobia Wreck: (16-42m) este cea mai renumită epavă din Marea Mediterană şi una 

dintre primele 5 epave din lume. Uriaşa navă suedeză de 178 metri transporta mai mult de 100 

de camioane cu mărfuri şi s-a scufundat la 1 km de portul din Larnaca în iunie 1980. 
Compartimentele interne ale Zenobiei sunt de interes deosebit şi incredibil de bine conservate. 

Zenobia este potrivită pentru scafandri recent calificaţi (adâncime de 16m de-a lungul părţii din 
dreapta navei), precum şi pentru scafandri experimentaţi care pot înota în jurul epavei şi pot face 
pătrunderi în epavă explorând punţile de marfă ale navei şi blocul de cazare până la scufundări 

extrem de aventuroase în interiorul parcului de maşini inferior, sau în camera maşinilor 
(adâncimea maximă de 42m).  
Este ocazia ideală pentru a absolvi cursurile de specialitate DEEP DIVING şi WRECK DIVING. 
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 ATV Quads Tours: Safari cu ATV Quads este cea mai bună modalitate de a-ţi condimenta 

vacanţa prin a primi emoţii într-un mediu controlat şi sigur. Această activitate este potrivită 
pentru toate vârstele şi este un mod minunat de a explora dincolo de plajă, deoarece vă vom intra 

în interiorul frumoasei insule Cipru.  
Traseul parcurge sate tradiţionale cipriote, biserici vechi, căi navigabile curate, trasee 

forestiere şi vârfuri de munte, care oferă privelişti uimitoare asupra colţurilor neatinse ale insulei. 

De pe una dintre cele mai înalte vârfuri ale traseului nostru pe vreme senină, putem vedea marea 
din laturile de sud şi nord ale insulei. 

 

 
 

      
 

 

                                                                   

 
• copiii cazaţi în camera părinţilor într-un pat suplimentar au reducere 

• oferta poate fi modificată în funcţie de prețul biletul de avion 

 
 

Preţul include: 

 Transporturile de avion cu bagaj de 
mână (40x30x20cm) în cabină  
Orele de zbor: Debrecen (HU)-

Larnaca (CYP): 6:10-9:55 (2h45), 
Larnaca (CYP)-Debrecen (HU): 
10:30-12:25 (2h55) 

 Cazare în camere duble cu vedere 
la mare; 4 nopţi la Vassos Nissi 

Plage Hotel 4* cu mic dejun inclus 

Preţul nu include şi depinde de numărul 
de persoane : 

 Toate transferurile la şi de la aeropoarte 

 Bagaje suplimentare: 10kg/31 euro, 
20kg/42 euro  

 La cerere: servicii demipensiune  

 Programul de 2 zile, 4 scufundări şi 
închiriere echipament de scufundări 

 Programul de ATV Quads Tour de 4h

 
 

Sper că v-am trezit interesul prin prezentarea acestui program de 5 zile, să mai profităm de 
vremea caldă a Ciprului în această perioadă de 28°C a aerului şi 26°C a apei Mării Mediterane.  

 
 

Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi până în data de 13 octombrie prin: 

email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746 

Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări 

 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 
www.scufundare.ro 
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