
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 

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 croazieră un refugiu din viața cotidiană, plină de agitaţie, de telefoane 

mobile, de zgomot, într-o linişte deplină şi o relaxare activă cu noi experienţe în lumea 
subacvatică. 

 

Vaporul nostru pentru acest safari de 7 zile va fi HORIZON III, un vapor modern cu 
trei punţi, cu o capacitate de 24 de locuri şi cu o lungime de 34 m şi o lăţime de 9 m. Toate 
cabinele sunt spaţioase de maxim confort sunt cu câte două paturi şi o baie, dotate cu aer 
condiţionat. Puntea principală găzduieşte restaurantul iar pe puntea de mijloc 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. https://www.blue-horizon.com.mv/horizon-3/ 

 

 
 

                                
 

 

 

 

 

 

 

  

   STANDARD DOUBLE CABINS           DELUXE CABIN                   MASTER DELUXE CABIN   



 
 

 
    

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                BARCA 2 DE SCUFUNDĂRI ,,DHONI” 
 

Scufundări:  
Destinaţia Maldive reprezintă unul dintre acele locuri exotice care 

trebuie văzut de un scafandru măcar o dată în viaţă.  
Lunile februarie şi martie sunt perioadele cele mai potrivite pentru 

scufundări la atolii Huvadhoo, Fuvahmulah şi Addu, cele mai sudice 
insule ale Maldivelor, care sunt situate la ecuator. Fiecare locaţie de 
scufundări are caracteristici proprii datorate curenţilor marini care au creat 
o arhitectură 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.  

Majoritatea scufundărilor vor implica adâncime şi curenţi puternici, ceea 
ce pot fi provocatoare, prin urmare, acest itinerar nu este recomandat 
scafandrilor fără experienţă.  

 
 

 

          

   • membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au încă 3% reducere din acest preţ 
 

      Preţul include: 
 Transport avion; Male-Huvadhoo, GAN-

Male cu transferurile la aeropoarte 

 Cazare în cabine duble cu pensiune 
completă pe Horizon III 

 7 zile/16 scufundări 

 Excursii la insulele locale 

 Tricou personalizat 
             

    Preţul nu include: 
 Transport avion până la Male; cel mai mic 

preţ 475 euro,          BUD-MLE 

 Băuturi (în afara de apă minerală, cafea şi ceai) 

 Închiriere echipament de scufundări 

 Cazare la nivel superior (delux cabin, master) 

 Bacşis pentru staff; 100 $ 

                                      Intenţiile de participare, vă rog să mi le semnalaţi prin: 
email: scufundare@yahoo.com sau telefonic: 0724058746 

 

Persoana de contact: Tamas Lunca – instructor de scufundări 
 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 
www.scufundare.ro 

mailto:scufundare@yahoo.com
http://www.scufundare.ro/

