Wyspa Vis – najpiękniejsze miejsce
do nurkowania w Chorwacji
24–31.08.2019

Vis, to miejsce unikalne pod wieloma względami. Do 1991 roku rejon ten był strefą
wojskową, całkowicie zamkniętą dla ruchu turystycznego. Miłośnicy militariów trafią
tu na prawdziwe eldorado. Trasa historyczna obejmuje bunkry, schron dla łodzi
podwodnych, działa przeciwlotnicze, tajne przejścia, zamaskowane składy amunicji
oraz Grotę Tito, w której ukrywając się przez lata okupacji planował losy przyszłej
Jugosławii. Wyspa słynie również z najbardziej urokliwych plaż w całej Chorwacji i
da się ją objechać na rowerze w jeden dzień :) (podejmiecie z nami wyzwanie?)
Nurkowo, wyspa Vis jest jednym z najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w
Chorwacji. Pod wodą znajdziecie tutaj spore skupiska amfor (głębokości od 15 do
30 metrów), groty i jaskinie, różnorodne wraki (parowiec Vassilios 20-45m, Teti 1035m, samolot B-24 Liberator Tulsamerican 37-52m oraz wiele innych) i naprawdę

bogatą faunę i florę (ślimaki, langusty, kraby łopaciarze, krewetki, ośmiornice,
różne rodzaje rozgwiazd i inne).
Zakwaterowanie:
Hotel Issa, pokoje dwuosobowe ze śniadaniem (08:00-09:30) i obiadokolacją
(18:30-21:00), widok na park. Cena: 323 euro/osoba/tydzień
Hotel pamięta stare, dobre czasy, nie oczekujcie więc luksusów ;)
Co najważniejsze: jest czysto i blisko na nurki :D
Pokoje wyposażone w balkon, TV sat, telefon, łazienkę z prysznicem, toaletę oraz
suszarkę do włosów; część pokoi jest klimatyzowana. W hallu na dole znajduje się
TV salon, kącik internetowy, cocktail bar. W hotelowej restauracji serwowane są
śniadania i kolacje w formie bufetu. Na parterze hotelu znajduje się nasza baza
nurkowa.
lub
Apartamenty prywatne z dostępem do kuchni lub aneksem kuchennym
od 250 euro/osoba/tydzień
W cenie: klimatyzacja, pościel, ręczniki, taksa klimatyczna, opieka rezydenta.
Nurkowania:
Nurkujemy z polską bazą, gwarantujemy Wam zatem polskojęzycznych
przewodników :) Baza jest bardzo przestronna, oferuje dużo miejsca na
przechowywanie/suszenie sprzętu do nurkowania (personalizowane skrzynki i
wieszaki na skafandry). Na miejscu są baseny do płukania sprzętu w słodkiej
wodzie oraz pokój dla kamerzystów. Dla wszystkich dostępne są duże stoły, ławy i
wygodne hamaki, a także kawa i herbata.
Grupy nurkowe dobieramy wg uprawnień. Nurkujemy z brzegu i z łodzi, w
godzinach porannych i popołudniowych. W czasie jednego wypłynięcia robimy
zazwyczaj dwa nurkowania. Na łódkach dostepne są toalety.
Pakiet 10 nurkowań kosztuje 270 euro.
W cenie pakietu: 12L butla z powietrzem, balast, przewodnik nurkowy, transport na
miejsce nurkowe.
Ubezpieczenie podróżno-nurkowe Hestia – ok. 90 zł.
Dojazd z Polski – we własnym zakresie. Pojedynczym nurkom pomagamy znaleźć
wspólny transport ;)

Warunki płatności i rezerwacji:
Płatność 100% za zakwaterowanie w momencie rezerwacji miejsca
Pakiet nurkowy – płatność gotówką na miejscu
Ubezpieczenie płatne minimum tydzień przed wyjazdem
Dane potrzebne do rezerwacji: imię, nazwisko, adres, pesel, stopień nurkowy, ilość
wykonanych nurkowań
Zapisy i więcej informacji:
PCN Nautica, ul.Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań,
tel: 618 729 066, 693 835 356, 601 284 195, biuro@nautica.poznan.pl

