
Excursie de scufundări 
 

 

Manila şi Insula Boracay 
26 februarie - 9 martie 2023 (12 zile)  

 
 
 
 
 
 
 

 
          Insulele Filipine abundă în păduri tropicale luxuriante, peisaje fascinante din 
care nu lipsesc vulcanii activi, plaje splendide, ape litorale în care printre coloniile de corali 

mişună o abundentă faună marină. Terasele de 
orez din Filipine sunt răsfăţate în prezentările 
turistice cu denumirea „a opta minune a 
lumii”. Nu-şi găsesc locul în cele 7 noi minuni 
ale lumii, dar sunt în lista patrimoniului 
UNESCO. 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
  
 
 
 
  



 
      Una dintre cele mai renumite este Insula Boracay, 
cunoscută drept "cea mai exotică insulă tropicală din 
lume" cu o plajă de top, numită White Beach sau Plaja 
Albă care este cea mai cunoscută atracţie şi are o suprafaţă 
de 4 km cu nisip alb şi fin ce este scăldat de minunate ape 
de culoare turcoaz. Este o insula mică, înconjurată de 
recifuri de corali cu locuri ideale pentru scufundări. Boracay 
vă va fascina şi va rămâne pentru totdeauna în inimile 
voastre unde posibilităţile de distracţie depăşesc limite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cazare: Mövenpick Resort & Spa Boracay *****, resort de 5 stele amplasat într-
un peisaj tropical luxuriant şi o plajă privată excepţională, cu ape albastre turcoaz, această 
destinaţie de lux oferă şansa de a evada în răsfăţ în timp ce ne putem bucura de piscina 
imensă cu mai multe niveluri, centrul de wellness şi spa, activităţile de sporturi acvatice şi 
excursii. De asemenea, pentru copii sunt disponibile un club pentru copii şi o zonă de 
joacă. Se poate beneficia de WiFi gratuit şi de facilităţi de bun venit în cele 312 camere şi 
apartamente contemporane cu vederi uluitoare spre paradisul tropical, precum şi de şapte 
restaurante şi baruri diverse ce oferă mâncăruri internaţionale, coreene, japoneze, italiene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 



 
 

Manila este considerat a fi “Perla Orientului”, cum era numit în zilele dominaţiei 
spaniole, este o metropolă uimitoare ce surprinde prin contrastele ce se regăsesc la tot 
pasul, dar mai ales prin locuitorii ce au reuşit să păstreze nechimbate obiceiuri vechi de 
sute de ani.  
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Scufundări:        Printre cele mai cunoscute atracţii se numară sutele de locuri 
speciale pentru pasionaţii de scuba diving care se găsesc aproape oriunde în arhipeleag şi te 
vor impresiona prin recifurile de corali, peşterile subacvatice de mari dimensiuni, apa de un 
azur la fel de profund ca cerul şi nisipurile aurii şi fine care se întind pe kilometri întregi. În 
Filipine se pot vedea specii de ton, baracuda, dar şi de rechini, precum şi ramaşiţele 
ambarcaţiunilor japoneze scufundate în timpul celui de-al doilea razboi mondial. 

 

INSULA LAUREL  

Adâncime: 8 - 22 m; Nivel recomandat: oricine; Timp de deplasare: 15 minute 
Aceasta este o scufundare frumoasă de perete, acoperit de stele de mare minunate, bureţi 
şi varietăţi de corali vii în special corali de masă şi corali moi. Multe tipuri diferite de 
melci ,,nudibranch" pot fi găsite în acest loc şi totodată este ideal pentru fotografii macro. 
Populaţia de peşte variază în funcţie de curenţi: anghile panglică albastre, morene, peşte 
valiză, leu, scorpion şi multe alte specii îşi găsesc refugiu pe acest recif. Deasemenea, poţi 
vedea gorgonii deosebite şi dacă priveşti cu atenţie poţi zări şi timizii căluţi de mare. 
 
 
PEȘTELE CROCODIL NOAPTEA  
Adâncime: 4 - 22m; Nivel recomandat: mediu; Timp de deplasare: 15 minute 
Acesta este un recif frumos, înclinat cu o mulţime de corali moi şi tari, plin de creaturi 
nocturne. Crustacee ciudate se strecoară în jurul recifului, o multitudine de  shrimpfish 
atârnă cu capul în jos printre coralii în formă de bici, se pot vedea şi vânătorii lionfish, iar 
sepia şi caracatiţa apar din ascunzători. O adevarată încântare de acţiune şi culoare.  
 

 
EPAVA TRI-BIRD  
Adâncime: 22 - 30m; Nivel recomandat: Avansat; Timp de deplasare: 5 minute 
Tri-bird este un avion de 21 metri lungime cu 3 motoare, cu o anvergură a aripilor de 25 
de metri şi capacitatea de 36 de pasageri, care s-a prabuşit şi scufundat la 1 martie 
2012. O mare familie de calamari coloraţi au făcut din acest loc un domeniu privat. 
Epava stă într-o pantă lină cu botul în jos. Dincolo de epavă, reciful cade ca un zid 
abrupt, cu posibilitatea de a vedea vietăţi marine mai mari venind din adânc. 
 
YAPAK 2  
Adâncime: 32m +; Nivel recomandat: Avansat; Timp de deplasare: 15 minute  
La o scufundare antrenantă, adâncă, vom avea posibilitatea de a vedea acele vietăţi 
marine mai mari specifice din Boracay. După o intrare negativă, se coboară pe un perete 
abrupt printre interesanţii triggerfish roşii, înotând în jurul nostru. Peretele începe la 
30m şi scade brusc, iar întreaga zonă este plină cu peşti, inclusiv rechini white tip şi 
rechini gri de recif. Peşti jacks, ton, snapper, sweetlips, triggerfish şi Barracuda înoată pe 
langă marginea peretelui în curenţi. Rechinii pot fi uneori gasiţi dormind pe terasele 
peretelui.     



 
Programul excursiei: 
 

- Ziua 1: 
Decolare la ora 1225 pe traseul Budapesta – Manila 
- Ziua 2: 
Sosirea în Manila la ora 1635, ocuparea camerelor la Ramada Encore by 
Wyndham Makati 4* (mic dejun inclus), vizitarea centrul metropolitan. 
- Ziua 3:  
Decolare la ora 1305 de la aeroportul din Manila şi sosirea în Boracay la ora 1410. După un 
transfer cu barca, ocupăm camerele duble pentru 9 zile/8 nopţi  cu mic dejun inclus la 
Mövenpick Resort & Spa Boracay 5*. 
- Ziua 4 - 10:  
Holiday, Diving Program  
- Ziua 11-12: 
Pornim spre casă, decolăm la ora 1305 din Boracay, iar după o lungă dar cu atât mai 
spectaculoasă călătorie şi aventură, la ora locală 1510 revenim în Budapesta de unde ne 
îndreptăm spre casă. 
 
 
 
 
• membrii clubului Nautilus cu cotizaţia la zi au 3% reducere din acest preţ 
• oferta poate fi modificata în funcţie de biletul de avion 
 
Preţul include: 

• Toate transporturile de avion şi taxele de 
aeroport cu un bagaj de cabină şi unu de 
cală (20kg); Budapesta-Manila-Boracay-
retur. 

• Cazare în camere duble; 1noapte la 
Ramada Encore by Wyndham Makati 4* 
(mic dejun), 9 zile/8 nopţi la Mövenpick 
Resort & Spa Boracay 5* (mic dejun) 

• Transfer de la aeroport Manila şi Boracay 
la hotel - retur 

• Tricou personalizat 
          

        Preţul nu include: 
• Transfer la şi de la aeroportul 

”Liszt Ferenc” Budapesta 
• Cazare la nivel superior 
• Serviciul demipensiune  
• Program de scufundări şi 

închiriere echipament  
• Asigurare medicală pe perioada 

excursiei 
• Programele opţionale 

                      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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