
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

                        La legendarele recifuri ale Mării Roșii: Brothers – Daedalus – Elphinstone 
 

                                                                                  Ce înseamnă Safari cu vaporul? 

O săptămână de refugiu 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 în lumea subacvatică. 

 

Insulele Brothers – Daedalus şi Elphinstone sunt printre cele mai spectaculoase zone de scufundări 

din Marea Roşie. Cele trei insule, situate în mijlocul Mării Roşii, au devenit un loc de pelerinaj pentru toţi 

scafandrii pasionaţi. Este o zonă în care provocările se regăsesc la fiecare pas, unde rechini ciocan, rechini 

vulpe, rechini balenă, baracude, ţestoase sau manta, fac parte din meniul zilei. În concluzie, vom putea 

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

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

aproape 100 de ani, Numidia și Aida. 

 



 

                Andromeda  stele 

Vaporul de diving safari  a fost construit pe baza unui design 

unic, cu o capacitate de 26 locuri şi cu o lungime de 40 m şi o 

lăţime de 8 m îndeplinind  orice nevoie. Cabine spațioase cu 

câte două paturi, decorate cu gust, cu baie proprie, un salon 

spațios, salon și terasă pentru plajă, salon pentru shisha  fac 

confortabila o săptămână de diving safari pentru toată lumea.                                                                                                                                                     
http://cassiopeiasafari.com/andromeda/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Transfer Oradea – Cluj Napoca, decolare din aeroportul ,,Avram Iancu” din Cluj Napoca. După aterizare în Hurghada, 

ne vom transfera la vapor cu autocar dotat cu aer condiționat. Dupa îmbarcare și băutura de ,,welcome drink”, ne vom 

ocupa cabinele, iar 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 scafandrilor. După un instructaj necesar despre regulile locale, fiecare 

scafandru va putea savura adâncurile în funcție de cunoștințe și experiențele dobândite. Vom fi însoțiți și de mai mulți 

ghizi locali care vor avea sarcina ca noi să avem parte de o excursie de neuitat.  

http://cassiopeiasafari.com/andromeda/


 

         Prețul expediției: 1190 Euro și include:  

✓ bilet de avion cu toate taxele, Cluj Napoca-Hurghada-Cluj Napoca 
✓ transfer cu autocar de la aeroport – port Hurghada - retur 
✓ 7 nopţi cazare în cabine standard pe vapor de 5 stele cu servicii all inclusive 
✓ scufundări nelimitate, butelii de aer comprimat şi greutăţi de plumb 
✓  taxele pentru Marine Park  
✓  echipaj de serviciu pe vapor 
✓  tricou personalizat 

 

                                  Prețul nu include: 
✓ asigurare medicală pe perioada excursiei (opțional) 
✓ cabină la nivel superior (Main Deck) – 60E 
✓ închiriere echipament de scufundări 
✓ transferul până la și de la aeroportul din Cluj Napoca 
✓ viză pentru Egipt - 25$ 
✓ curs de scufundări de perfecționare: AOWD 
✓ bacșiș pentru personalul vaporului   
✓ eventual test Covid-19 în funcție de solicitările momentului 

 

Locurile sunt limitate!  
      Pentru rezervare se solicită 600 Euro, iar în cazul în care din cauza pandemiei nu se va putea călători se 

va returna avansul integral. 
Cei interesaţi, vă rog să confirmaţi intenţia de participare. 

Persoana de contact – Tamas Lunca, instructor de scufundări 
E-mail: scufundare@yahoo.com , contact@scufundare.ro 

Mobil: 004.0724.058746 
WWW.SCUFUNDARE.RO 

 

Te aştept la ,,bordul” NAUTILUS 

 

http://www.scufundare.ro/

