
 
 

Vis to najdalej wysunięta w morze zamieszkała wyspa Chorwacji. Na wyspę można dostać się jedynie 

promem, najłatwiej - promem ze Splitu. To miejsce unikalne, także dzięki temu, że do 1991 roku ten 

rejon był strefą wojskową, całkowicie zamkniętą dla ruchu turystycznego. 

Sama wyspa jest niewielka, ma raptem 89,72 km² , długość 17 km, szerokość do 8 km – obszar możliwy 

do pokonania na rowerze w ciągu jednego dnia. Natomiast niezwykle rozwinięta linia brzegowa, 

obejmująca aż 85 km, tworzy fenomenalne i bogate nurkowiska. 

Najważniejsze miasteczka to: Vis (tu dopływa prom i mieści się nasza baza) oraz – położona 

na przeciwległym krańcu wyspy – Komiża. Specyfika obu tych rybackich miasteczek, rozciągających się 

wokół małych portów i ukształtowanych przez morze powoduje, że czas tu zwalnia. Raptem kilka razy 

dziennie cumuje prom, właściwie nie ingerując w codzienne życie mieszkańców i turystów. Jest 

spokojnie, leniwie, wakacyjnie… Są tu przepiękne plaże. Polecane przez nas: kamienna Bili bok, 

piaszczysta Milna, Štimira, Stončica i czarująca leśnymi zakątkami Srebrna. 

Miłośnicy militariów trafią tu na prawdziwe 

eldorado. Trasa historyczna obejmuje bunkry, 

schron dla łodzi podwodnych, działa 

przeciwlotnicze, tajne przejścia, zamaskowane 

składy amunicji .  Zarówno nad, jak i pod wodą 

napotkamy artefakty z czasów rzymskich. To właśnie 

na Visie produkowano słynne w starożytności wino, 

sprowadzane na dwór cesarski. Dla nie nurkujących 

polecamy interesujące muzea – Amfor w Visie i 

Rybołówstwa w Komižy. 

Co jeszcze? Przepiękne widoki, stare kościoły, 

malownicze uliczki, świetne knajpki, żywotny port 

jachtowy, festiwale i koncerty – czyli to wszystko co 

w Chorwacji najpiękniejsze i najciekawsze – 

skondensowane w pigułce. Zapraszamy na Vis! 

nasza baza: http://nauticachorwacja.pl/baza-nurkowa-vis/nurkowanie-vis/ 

miejsca nurkowe: http://nauticachorwacja.pl/baza-nurkowa-vis/nurkowanie-miejsca-nurkowe-vis-

opis/  

ceny nurkowania:  nurkowania turystyczne trwające do 70 minut

Pakiet 10 nurkowań 270 eur 

Pakiet 8 nurkowań 240 eur 

Pakiet 6 nurkowań 190 eur 

Nurkowania pow. 110 minut = dwa z pakietu 

W cenie pakietu: transfer do miejsca 

nurkowego, butla 12 lub 15 l z powietrzem, 

przewodnik 

 

Pełny cennik dostępny jest tu: 

http://nauticachorwacja.pl/cennik/ 
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dojazd: http://nauticachorwacja.pl/baza-vis/dojazd/ 

 

Zakwaterowanie - apartamenty Koke: 

propozycja apartamentów w jednym, dużym domu dla całej grupy - liczba miejsc ogółem 15, jeśli 

będzie trzeba więcej, zajmiemy także dom obok. Wspólna, letnia kuchnia do grupowych kolacji, z 

grillem.  

Zdjęcia poszczególnych apartamentów znajdują się pod linkami.  Położenie: 10 min piechotą do bazy i 

plaży, 5 min. do sklepów i centrum miasteczka. 

 

Apartament nr 1 (4+1):  sypialnia 2 osobowa-łóżko małżeńskie, pokój-łóżko piętrowe, rozkładana 
kanapa w salonie z aneksem kuchennym (aneks w pełni wyposażony), łazienka z prysznicem, parter 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9tSazsOym8kVWtVZjFYN25VeFE?usp=sharing 
cena 110 €/apartament/doba 

Apartament nr 2 (2+1): sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą, kuchnia 
(w pełni wyposażona) i łazienka, balkon z widokiem na zatokę, 1. piętro 

https://drive.google.com/drive/folders/0B9tSazsOym8kVV9NcW1UQlBEVUU?usp=sharing 
cena 84€/apartament/doba 

Apartament nr 3 (2+1) sypialnia z łóżkiem małżeńskim, pokój dzienny z rozkładaną kanapą, kuchnia 
(w pełni wyposażona)  i łazienka, balkon z widokiem na zatokę, 1. piętro 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9tSazsOym8kOGtJM3BYa0FkWkE?usp=sharing 
cena 84€/apartament/doba 

Pokój nr 4 (2) pokój z łóżkiem małżeńskim i łazienką. Dostęp do kuchni letniej na zewnątrz budynku. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9tSazsOym8kellpQ29xMXBWN2M?usp=sharing 
cena 48€/pokój/doba 

Pokój nr 5 (2) pokój z łóżkiem małżeńskim i łazienką. Dostęp do kuchni letniej na zewnątrz budynku. 
https://drive.google.com/drive/folders/0B9tSazsOym8kTF9yeVdCUDRyR1k?usp=sharing 

cena 48 €/pokój/doba 

W cenie apartamentu:  klimatyzacja, pościel, ręczniki, taksa klimatyczna, opieka rezydenta oraz 

ubezpieczenie zwykłe i nurkowe do 40 m. 

 

wyżywienie:  własne, w apartamentach są w pełni wyposażone kuchnie (garnki, sztućce, talerze, kubki, 

szklanki, kuchenki, lodówki, zmywarka w dużym apartamencie.)  

 

ubezpieczenie:  

KL NNW nurkowe i zwykłe -poniżej OWU oraz skrócony informator o ubezpieczeniu, 

http://nauticachorwacja.pl/wp-content/uploads/2017/11/OWU-KONTYNENTY-2017.pdf 

http://nauticachorwacja.pl/wp-content/uploads/2017/11/Ubezpieczenie-dla-naszych-

Klient%C3%B3w.pdf  
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