
Wycieczka Nurkowo - Rodzinna do Chorwacji

18.5 - 21.518.5 - 21.518.5 - 21.5
długi wolny weekenddługi wolny weekenddługi wolny weekend   

 
Nurkowania Wrakowe

i rekreacyjne na rafach,
ścianach sklanych i w

kanionach

wody otwarte OWD
Kurs wrakowy z

penetracją wraków
Kurs Nurkowania

Nocnego

Kursy

Atrakcje dla
nienurkujących



Passion Divers zaprasza na długi weekend w maju na Chorwację, do

uroczej miejscowości Vrsar (około 5 godzin jazdy samochodem od

Wiednia). Maj to idealny czas na odwiedzenie tego miejca. Woda już

jest ciepła, a pogoda zazwyczaj również piękna, ale jeszcze nie upalna.

Nurkować będziemy na najpiękniejszych wrakach w Istrii: Baron

Gautsch, Hans Schmied, Colioranus i inne oraz na rafach chorwackich,

które może mniej kolorowe niż w Egipcie, ale ciekawe ze względu na

formacje skalne, bogatą roślinność i ryby. Wielką atrakcją są również

różnego rodzaju ścianki sklane oraz kaniony. Dla nienurkujących czeka

również multum atrakcji: baseny z atrakcjami, park Dinozaurów,

wycieczka statkiem na oglądanie Delfinów i oczywiście wspólne

wieczory przy Grillu, czy uroczych restauracjach w okolicy. Podczas

wyjazdu będzie można zakończyć wody otwarte kursu OWD, zrobić

kurs nurkowania nocnego i dla zaawansowanych kurs wrakowy ( z 

 penetracją wraków ).  Oczywiście zapraszamy również na nurki

rekreacyjne, bez kursu. Dla nurków technicznych zaplanowane są

minimum dwa nurkowania dekompresyjne na Baronie Gautsch,



Dojazd: Do Vrsar każdy dojerzdża samochodem osobowym. Dzielimy

się miejscami w autach i składamy na paliwo. Proszę przy

zameldowaniu podać, czy jadę autem i ile mam miejsc wolnych, lub

czy potrzebuję dzielonego przejazdu. Wyjazd 17.5 po pracy lub jak

komu wygodnie

Zakwaterowanie: Mieszkać będziemy w apartamentach u sióstr

Vidovic. To piękny obiekt otoczony ogrodem, z małym placem zabaw i

przestronnym miejscem do grillowania oraz leżakami. Na przeciwko

mamy park Dinozaurów, a 400m od ośrodka jest camping z basenami

oraz pięknymi plażami. Tam również znajduje się baza nurkowa. Do

naszej dyspozycji są apartamenty dwupokojowe, apartamenty

jednopokojowe oraz studia dwuosobowe i pokoje dwusobowe bez

aneksu kuchennego. Każdy apartament i studio ma kuchnię oraz

wszystkie udogodnienia.



Nurkowania: Nurkować będziemy ze sprawdzonej bazy, która do dyspozycji

ma prywatną łódż dostosowaną do nurkowań morskich. 

Każdy pakiet nurkowy składa się z 5 nurkowań, na życzenie w bazie można

dokupić więcej, jeżeli będzie taka potrzeba. 

Pakiet dla nurków rekreacyjch ( wody otwarte OWD, nurkowie z certyfikatami

OWD lub AOWD) składa się z 5 nurkowań. Jedno nurkowanie z brzegu oraz 4 z

łódki. W programie rafy Valkanela, ścianki skalne ( Koversada, Saline, La Longa,

Tuffo, Eufemia) oraz ewentualnie kawerny i kanion Banjole.

Dla chętnych nurków od stopnia OWD możliwość wymiany dwóch nurkowań

na nocne i zrobienie kursu nurkowania nocnego.

Pakiet wrakowy (od stopnia AOWD ze specjalizacją Deep. Penatracja wraków

tylko z kursem wrakowym lub cave). Pakiet składa się z jednego check dive z

brzegu, 3 nurkowań wrakowych i jednego na ścianie sklanej lub w kawernach. 

 Chętni mogą w ramach nurkowań pakietowych zrobić kurs wrakowy i

penetrować wraki od wewnątrz.



                                                                                          Cena

Zakwaterowanie za 4 noclegi, opieka, organizacja: 
osoba dorosła 120 Euro ( od 17.5 do 21.5 )

dziecko do 12 lat: 80 Euro (od 17.5 do 21.5)

dziecko do 5 lat: bezpłatnie ( przy 2osobach dorosłych)

Nurkowania:

Pakiet Kurs OWD (wody otwarte) w pakiecie 5 nurkowań, kurs, sprzęt oraz koszty nurkowań: 340

Euro / cały kurs część basenowa i teoria w Wiedniu plus 5 nurkowań w Chorwacji 540 Euro * w

sumie 9 nurkowań plus 2 zajęcia teoretyczne

Pakiet Kurs Wrakowy, w pakiecie 5 nurkowań, w tym 3 wrakowe, kurs:

410 Euro

Pakiet Kurs Nurkowania nocnego: dopłata 150 Euro do pakietu, w tym szóste nurkowanie

dodatkowe

Nurkowania dla nurków certyfikowanych:

Pakiet 5 nurkowań dla nurków certyfikowanych (bez wrakow, dla OWD i AOWD): 155 Euro

(butla, balast). Sprzęt można pożyczyć ode mnie w ramach dostępności

Pakiet 5 nurkowań wrakowy (od stopnia Deep): 215 Euro (sprzęt można pożyczyć w ramach

dostępności u mnie). Przy nurkowaniach technicznych ewentualne koszty gazu.

Nurkowanie Intro pierwsze nurkowanie z instruktorem: 50 Euro








