
 
 

 

   
 
                       

 

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. 
 

 
  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baska este cea mai frumoasă staţiune a insulei Krk, cea mai mare insulă din Adriatică. 

Poziţia i-a asigurat o prosperitate continuă, astfel încât Baska se numără printre primele 10 
destinaţii din Marea Adriatică. Staţiunea este aşezată într-o vale lină, 

într-un golf înconjurat de măslini şi podgorii. În fundal se văd munţii 
Velebit. Se spune că plaja de 2 km din faţa oraşului este cea mai 
frumoasă dintre plajele Adriaticii şi este doar una dintre cele 30 de 

plaje care stau la dispoziţia vizitatorilor. 
 Plaja principală Vel a Plaza se află chiar în centrul oraşului şi este 

înconjurată de baruri, restaurante, cafenele şi hoteluri. Plaja naturală 

din prundiş este ideală şi pentru copii.     
 

 
 
     
  

 
 

 
 
 

 



 

          Transport:  
Ne vom deplasa pe cont propriu, putându-ne cupla câte patru într-o maşină, astfel costurile     

   de transport nu vor depăşi 45 euro/persoană, dus-întors. Itinerar: Oradea – Budapesta – Zagreb –     

   Krk - Baska. Distanţa: Oradea – Baska, insula Krk: 800 km/8h30. 

 

       Cazare: Corinthia Baška Sunny Hotel by Valmar  evaluat la  

Hotelul Corintia Sunny se află la 20 metri de faimoasa plaja Vela Plaža: plaja cu 
pietricele, cu o lungime de 1800 m, premiată cu Steag Albastru.                        
Facilităţi hotel: recepţie 24h, schimb valutar, cameră de bagaje, bancomat, internet WiFi 
gratuit, pisicină interioară, piscină exterioară, 2 piscine pentru copii, centru Spa & Wellness 

(1300 mp), masaj, servicii de infrumuseţare, jacuzzi, saună, sala de fitness, restaurant bufet, restaurant a 
la carte, lobby bar, sală de conferinţe, parcare privată (cu taxă). 

     

 

 

 
 
 
 

 

Scufundări: Croaţia este o ţară a contrastelor: munţi înalţi ce mărginesc o mare caldă 

şi generoasă atât pentru “pensionarii” amatori de relaxare, cât şi pentru “aventuroşii” care caută 
şi altceva decât odihnă într-un concediu. În mod cert, cele mai atractive locaţii de scufundări ale 
Adriaticii sunt stâncile şi peşterile subacvatice cu o bogată floră şi faună marină, epavele unor 
ambarcaţiuni sau ale unor avioane. https://scufundare.ro/cursuri/specialty-diver/ 
     

            Programul excursiei: 
-    Ziua 1 - joi, 6 august: sosire în Baska pe insula Krk, seara ieşire în oraş. 

-  Ziua 2 - vineri, 7 august: două scufundări de pe barcă, primul loc este ideal pentru iniţierea 

scafandrilor începători, iar al doilea loc este Tunelul "Prvic" situat la o distanță de 20 
de minute fiind unul dintre cele mai cunoscute locuri de scufundare din Croaţia. 

 

 
-  Ziua 3: - sâmbătă, 8 august: o scufundare de pe barcă la faimoasa Epavă "Peltasis", o navă 

grecească care s-a scufundat în timpul unei furtuni din 1968, cu o lungime totală de 
86 de metri, aflându-se la o adâncime de 15-16 m, iar adâncimea maximă fiind la 32 
de metri. Cu siguranţă, merită o scufundare pentru iubitorii de epave.  

 

-   Ziua 4: - duminică, 9 august: după servirea micului dejun şi a cafelei la o terasă pe malul mării, ne 

luam adio şi ne vom deplasa spre casă.     

 

Prețul excursiei:  
• Costurile de deplasare sunt individuale: 40-45 euro/pers. 
• Costurile de cazare la Corinthia Sunny Hotel  în camere duble cu mic dejun inclus:  

 220 euro/3 nopţi/pers. sau în camere triple cu mic dejun inclus: 153 euro/3 nopţi/pers.    
 (a 3-a pers. vârsta maximă 15 ani).  

• Costurile de cazare la apartamente 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.  

• Costul pachetului de 3 scufundări de pe barcă, vineri şi sâmbătă, include plumb şi butelii cu 
aer comprimat: 94 Euro  

 

Echipament de scufundări:  
- achiziționare noi sau second hand -  http://scufundare.ro/lucrari-utilitare/bazar/ 
- închiriere de la baza locală, 25 euro/zi - https://www.squatinadiving.com/prices 

- închiriere de la Clubul Nautilus, limitat, 15 euro/zi - http://scufundare.ro/echipamente/inchiriere/  
 

Pentru informaţii şi rezervare: 

persoană de contact: Tomi Lunca: - instructor de scufundări 

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

www.scufundare.ro 
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