
Wakacje w północnej Chorwacji  
od 21 do 28 lub 30 sierpnia 2021

Zapraszamy na wyjazd do Chorwacji na wyspę Murter. Zakwaterowanie w wygodnych 
apartamentach z aneksem kuchennym. Apartamenty posiadają Wi-Fi i klimatyzację. 
Ceny zakwaterowania od 220 do 290 euro za osobę za 9 dni. Cena zależy od ilości osób w 
apartamencie. Tygodniowe pobyty w cenach od 170 do 230 euro za osobę.

W planie wyjazdu: 5 dni nurkowych, rafting oraz wycieczka do źródeł rzeki Cetina w 
górach Dynarskich. Dla osób nie nurkujących możliwość zorganizowania wycieczek do 
miejscowości Trogir, Split czy Sibenik.

Apartamenty są w pełni wyposażonymi, samodzielnymi mieszkaniami. Każdy 
apartament posiada sypialnię, kuchnię, łazienkę, taras lub balkon oraz miejsce 
parkingowe. Położone do 500 metrów od bazy nurkowej i plaży miejskiej.

Zakwaterowanie od godziny 16:00, wykwaterowanie do godziny 10:00. 
Na miejscu można wykupić wyżywienie HB (śniadanie + obiadokolacja) w cenie ok 
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:

Baza nurkowa mieści się w centrum miasteczka Jezera (przy samym porcie 
jachtowym),  skąd wyrusza łódź. 
Miejsca nurkowe są zróżnicowane, znajdziemy tu ściany (opadające poniżej 100m), 
groty, półki skalne, bogato porośnięte gąbkami, gorgoniami żółtymi oraz 
czerwonymi. Łódź najczęściej cumuje na wypłyceniach nad podwodnymi grzbietami
lub w spokojnych zatokach.

PAKIET NURKOWY 10 nurkowań: 280 euro (w cenie butla 12L z powietrzem, 
balast, przewodnik nurkowy i transport na nurkowiska) 

W planie: 
1 dzień – nurkowania łatwe, aklimatyzacyjne
2 dzień – rejs do Parku Narodowego Kornaty i dwa nurkowania, impreza wieczorna 
w bazie z degustacją wina / dopłata do pakietu 35 euro
3. dzień – Rafting – 40 euro/osoba 
4. dzień – wycieczka w góry Dynarskie do źródeł rzeki Cetina 
5. dzień – nurkowania Plic Grmeni, Plić
6. dzień – nurkowania na wraku samolotu Junkers/dopłata do pakietu 20 euro
7. dzień – nurkowania na Kaprije

Realizacja planu
wycieczkowego uzależniona
od chętnych i długości
wyjazdu ;)
Jeśli uda nam się zebrać
grupę na dłuższy pobyt, tj.
9 dni, to jak najbardziej
chcemy zrealizować
dodatkowe atrakcje poza
nurkowaniem. W przypadku
pobytu tygodniowego
planujemy wykonać 5 dni
nurkowych ;) 



Dojazd do Chorwacji we własnym zakresie.
Ubezpieczenie podróżno-nurkowe Hestia – ok. 120 zł.

Warunki płatności i rezerwacji:
Płatność 30% za zakwaterowanie w momencie rezerwacji miejsca, 
100% miesiąc przed wyjazdem.

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


