
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 cu acelaşi 

hobby: SCUFUNDAREA.  

 

Insula Lošinj este cea mai populară insulă din nordul Mării 

Adriatice, unul dintre locurile Europei cu cele mai multe zile însorite pe 

an. Insula Losinj este caracterizată de deasa pădure de pini şi de coastă 

crestată. Apele limpezi ale mării şi aerul proaspăt cu miros revigorant de 

pin dau o senzaţie de bunăstare şi energie oricărui turist care vrea o 

vacanţă de recuperare, cu plimbări, apă şi sport. 

 

 
 

Inima insulei este Mali Lošinj, pe coasta de sud-vest. Acest oraş-amfiteatru este construit 
în etaje în jurul unei curbe concave făcute de un deal numit Umpiljak şi are un port despre care 
se spune că e cel mai frumos din Adriatica.  

 
 

 

Cazare: 
Apartamentele oferă un confort adecvat, iar preţurile variază între 18-30 euro/pers./noapte 

în funcţie de numărul de persoane cazate în apartament, de locație şi de dotări. 

Ofertă specială: Hotel AURORA                       

Hotelul Aurora se află la doar 50 m de mare şi de plajă şi la 20 de   

minute pe jos de centrul oraşului Mali Lošinj. Aurora are un centru 

de wellness şi spa cu mai multe piscine, numeroase tratamente de 

înfrumuseţare, o zonă de fitness şi un restaurant. Situat pe plajă, 

restaurantul à la carte oferă o terasă impresionantă şi vedere la mare. 

La restaurant se servește în fiecare dimineață un mic dejun tip bufet. 
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Preţ cazare Hotel Aurora: 287 euro /persoană/3 nopţi în cameră dublă cu balcon, orientată 
spre parc cu mic dejun inclus. Opţional: cameră cu vedere la mare, pat suplimentar sau demipensiune. 

 

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

de transport nu vor depăşi 40 euro/persoană, dus-întors. Itinerar: Oradea – Budapesta – Zagreb 

– Krk – Mali Lozinj. Distanţa: Oradea – Insula Losinj: 845 km. 
 

Scufundări: Preţ pachet de scufundări de 2 zile, 2 scufundări = 67 Euro, 

 

            Parcul istoric subacvatic: Parcul are 11 exponenţi diferiți, aşezaţi între 5 şi 15 metri 

adâncime în apă, care mărturisesc istoria bogată a Losinjului insulă şi regiunea sa. Printre obiectele 

expuse, există replici de tunuri din secolul al XVI-lea, replici de amfore antice, ancore din secolele IV şi 

V, tunuri veneţiene, mitraliere din al doilea război mondial, în timp ce cea mai mare atracţie a parcului 

subacvatic este replica statui antice a atletului de bronz „Apoxyomenos” din secolele II - I î.Hr., care 

este, de asemenea, un fel de simbol al oraşului Mali Lošinj. 

     

 

   

   

  
 

 

 

 

 

 

 

                                  

Peştera Srakane: Intrarea în peşteră este la 9 m şi seamănă cu un canion. Tunelul de intrare 

de cca 20 m lungime este spaţios şi se termină într-un hol 

mare, cu o deschidere a tavanului, permiţând lumina 

soarelui şi dezvăluind o zonă împărţită în două niveluri. Nu 

departe este un perete marin frumos care coboară la o 

adâncime de 40 de metri rezervat scafandrilor avansaţi. 

Pereții tunelului sunt acoperiţi de bureți şi corali, patul 

peşterii este pardosit cu pietricele.  

 

 

      

Pentru informaţii şi rezervare: 

persoană de contact: Tomi Lunca: - instructor de scufundări 

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

 

 

Te aştept la bordul NAUTILUS 

 
www.scufundare.ro 
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