Nurkowy czerwiec w Chorwacji
termin wyprawy: 5–12.06.2021
Zanurkuj z nami w lazurowych wodach Adriatyku
– w pięknym regionie północnej Dalmacji.
Pod wodą odwiedzimy kultowe miejsca
nurkowe, bogate w faunę i florę, wraki,
monumentalne ściany, kaniony i groty.
Od 5 do 12 czerwca wybieramy się
na wyspę Murter, do miejscowości
Jezera. Dojazd na miejsce autostradą,
bez promów i zbędnych opłat,
oferujemy opcje zakwaterowania
na każdą kieszeń oraz smaczne wyżywienie
w lokalnych restauracjach.
Zakwaterowanie rezerwujemy w prywatnych
apartamentach położonych niedaleko bazy nurkowej,
restauracji oraz plaży miejskiej.
Apartamenty wyposażone są w klimatyzację,
aneks kuchenny, łazienkę oraz taras
lub okno balkonowe.
Zakwaterowanie w cenach od 130 do 180 euro/osoba/tydzień
Pościel i ręczniki w cenie.
Zakwaterowanie od godziny
16:00, wykwaterowanie do
godziny 10:00
Na miejscu można wykupić
wyżywienie HB (śniadanie +
obiadokolacja) w cenie 140
euro/os/7dni.
W restauracji podawane są
dania kuchni europejskiej,
śródziemnomorskiej i
dalmatyńskiej (kalmary, ryba z
grilla, wybór mięs z grilla,
świeży tuńczyk, zupa rybna i
inne. Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.

Nurkowania:
Miejsca nurkowe są zróżnicowane, znajdziemy tu ściany (opadające poniżej 100m),
groty, półki skalne, bogato porośnięte gąbkami, gorgoniami żółtymi oraz
czerwonymi. Nurkowania odpowiednie dla mniej i bardziej doświadczonych nurków
prowadzone są z łodzi. Dostępne tu wraki, to m.in. samolot Junkers JU87 R2unikat!, transportowiec Francesca da Rimini, kuter Borko, transportowiec Borak,
holownik Gladiator oraz torpedowiec Grmeni.
Za dopłatą możliwe są również nurkowania w Parku Narodowym Kornaty.
PAKIET NURKOWY
PODSTAWOWY:
270 euro przy płatności w
Polsce (w cenie pakietu
jest 10 nurkowań z łodzi,
butle z powietrzem, balast)
Opcjonalne dopłaty:
- opłaty koncesyjne za
nurkowania na wrakach
JUNKERS JU 87 R2 i
Francesca da Rimini
- po 20 euro za wrak/
osoba
- dopłata do pakietu za
nurkowanie w Parku
Narodowym Kornaty
– 30 euro/ osoba
Dojazd do Chorwacji we własnym zakresie.
Na dzień dzisiejszy należy zrobić test antygenowy – ceny od 100 do 160 zł.
Tak samo na powrocie
Ubezpieczenie podróżno-nurkowe Hestia – ok. 100 zł.
Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na wypadek
zachorowania na COVID-19 koszt od 50 do 100 zł. (Polisa z rozszerzeniem o
zachorowanie na Covid-19 potwierdzone badaniami u ubezpieczonego lub
współuczestnika podróży nierokujące wyzdrowienia do czasu wyjazdu oraz
zachorowanie na Covid-19 osoby bliskiej ubezpieczonemu/ współuczestnikowi
podróży, które wymaga natychmiastowej hospitalizacji)
Warunki płatności i rezerwacji:
Płatność 100% za zakwaterowanie i ubezpieczenie w momencie potwierdzenia

rezerwacji miejsca.
Pakiet nurkowy – płatność miesiąc przed wyjazdem lub dla stałych klientów na
miejscu w Chorwacji.
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, 601 284 195, 693 835 36, biuro@nautica.poznan.pl

