
 
 
 

Ce înseamnă Safari cu vaporul? 
O săptămână de croazieră, navigând între insulele faimoase ale Mării Roşii, un refugiu 

din viaţa cotidiană, plină de agitaţie, de telefoane mobile, de zgomot, într-o linişte deplină 
şi o relaxare activă cu noi experienţe în lumea subacvatică. 

 
 

Viaţa subacvatică a Mării Roşii este renumită în lumea scafandrilor, dar de data asta vom 
culmina cu celebra epava, poate cea mai faimoasă din lume, epava Thistlegorm.  

      Epava SS Thistlegorm, epava navei britanice scufundată de bombardierele germane în 
octobrie 1941, a fost descoperită de Jacques Cousteau în 1955. E posibilă explorarea completă, 
în exteriorul şi în interiorul epavei, incursiunea în adâncuri fiind o călătorie emoţionantă în 
timp, căci locul pare un imens muzeu sau chiar un cimitir subacvatic. Sunt foarte vizibile 
urmele distrugerilor provocate de bombele care au scufundat nava şi încărcătură pe care o 
transporta: motociclete, camioane, tunuri, armament divers şi muniţie. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Parcul Național Ras Mohammed, cel mai sudic punct al Peninsulei Sinai, marea masă de 
plancton atrage bancuri uriaşe de peşti din mai mult de o mie de specii. Sunt mai mulţi peşti 
decât oriunde în lume, începând de la cei minusculi, până la cei de 6 metri, pentru că 
excepţionala bogăţie a vieţii martine din Marea Roşie se datorează unei combinaţii 
neobişnuite de factori naturali: apele în zona Ras Mohamed sunt calme, aproape fără maree, 
iar la mare adâncime sunt curenţi blânzi încălziţi de activitatea vulcanică subacvatică. 

 
 



 
 

Vaporul nostru pentru acest safari va fi MY Sea King, un vapor modern cu patru 
punţi, complet renovat în 2019. Toate cabinele sunt spaţioase de maxim confort sunt cu 
câte două paturi şi o baie, dotate cu aer condiţionat. Oaspeţii au, de asemenea, la 
dispoziţie două saloane şi o sală de mese dotate cu aer condiţionat, TV, DVD, WiFi şi 
sitem de sonorizare, precum şi şezlonguri în aer liber, cu vederi fantastice de la bordul 
navei. www.egyptiancruising.com/boats/sea_king_m/ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

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

 

Transfer: Oradea – Cluj Napoca, decolare la ora 700 din aeroportul ,,Avram Iancu” din Cluj 
Napoca. După aterizare în Hurghada la ora 1050, ne vom transfera la vapor cu autocar dotat 
cu aer condiţionat. Dupa îmbarcare şi servirea băuturii de ,,welcome drink”, ne vom ocupa 
cabinele şi pornim spre itinerarul prestabilit şi astfel începe aventura scafandrilor.  

În ultima seară a acestei săptămâni vom fi cazaţi la Prima Life Makadi 5* All Inclusive, 

având astfel posibilitatea vizitării celor mai importante atracții turistice din sudul Egiptului: 
Luxor, Valea Regilor, Templul Reginei Hatshepsut, Coloșii din Memnon şi Templul Karnak, 
precum şi o scurta plimbare cu feluca pentru traversarea Nilului. 

 

 

 
 

 

 
                

 

          
    

      Preţul include: 
 Transport avion; Cluj Napoca-Hurghada 

 Cazare în cabine duble cu pensiune 

completă pe My Sea King 

 Cazare la Prima Life Makadi 5* A.I. 

 6 zile/19 scufundări 

 Tricou personalizat 
             

                                                                  
                                

    Preţul nu include: 
 Transfer la şi de la aeroportul din Cluj        

 Închiriere echipament de scufundări 

 Cazare la nivel superior  

 Excursie la Luxor, Valea Regilor - opţional  

 Test PCR sau vaccin Covind-19 

 Curs de scufundări de perfeţionare AOWD 

 Viză pentru Egipt – 25$ 

 Bacşis pentru staff;  

                                      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 

mailto:scufundare@yahoo.com
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