
Passion Divers 

Polska Szkoła Nurkowa w Wiedniu 

 

Rodzinne Wakacje na Malcie / Gozo 

Nurkowanie na Gozo 

 

Uwaga. Minimalne uprawnienia dla nurków certyfikowanych to AOWD, idealnie z Deep i 

kursem wrakowym. 

 

Zapraszamy serdecznie na zupełnie inne wakacje niż zazwzczaj- wakacje z nurkowaniem. 

Malta/Gozo, to oprócz Egiptu jedna z najlepszych descynacji dla wszystkich amatorów 

podwodnych przygód. Poza pięknymi plażami, krystalicznie czystą wodą i klimatem portowych 

miasteczek, na Malcie czekają na nas wraki statków i samolotów, jaskinie, ściany skalne, rafy 

oraz bogate życie morskie. Poza nurkowaniem Malta oferuje możliwości wypraw w góry,  

wspinaczki, rejsy do pobliskich wysepek oraz wycieczki rowrami górskimi. Na spragnionych 

odpoczynku czekają piękne plaże, oraz bogato rozbudowana infrastruktóra dla dzieci. 

Na naszym wyjezdzie każdy znajdzie coś dla siebie... 

Dla początkujących kompeltny kurs Open Water Diver lub zakończenie nurkowań na wodach 

otwartych dla kursu rozpoczętego w Wiedniu. 

Dla nienurkujących połówek,  nurkowania intro z instruktorem, a dla dzieci zajęcia na basenie i 

w morzu oraz opiekę dla nich, gdy rodzice będą chcieli odpocząć. 

Dla nurków certyfikowanych proponujemy nurkowania na najpiękniejszych wrakach i 

kawernach Malty.  

Kursy specjalizacyjne: 



- Advanced Open Water Diver 

- Deep 

- Kurs Wrakowy  

- Kurs Skuterowy 

oraz kursy techniczne: 

 

TDI Cavern Diver / wprowadzenie do świata jaskiń podwodnych 

TDI Advanced Nitrox & Deco Procedures, kurs po którym przejdziesz na ciemną stronę mocy, 

staniesz się nurkiem technicznym i będziesz mógł wykorzystywać mieszanki gazów 

dekompresyjnych, żeby móc nurkować dłużej i głębiej. 

 

Liczba miejsc mocno ograniczona, więc prosimy o szybką decyzję  

Dla rodzin i większych grup ofertę ustalamy indywidaulnie. Możliwe zniżki. Wybieramy 

najlepsze zakwaterowanie z dostępnych dla danej grupy. 

 

Szczegóły i ceny 

 

Gdzie: Malta , wyspa Gozo 

Dojazd: lot liniami Ryanair oraz transfer samochodem i promem 

Zakwaterowanie: luksusowe apartamnety prywatne około 10 minut od plaży.Apartamenty 

zawierają dobrze wyposażoną kuchnie. 

 

 

 

 

Gotować będziemy wspólnie i kupować produkty w Lidlu (ceny jak w Polsce) lub jak ktoś 

chętny można żywić się w restauracjach.  

 



 

 

Ceny: 

 

Osoba nienurkująca  

280 Euro / tydzień z transferem i biletem na prom 

460 Euro / dwa tygodnie z transferem i biletem na prom 

Przy pobycie rodzinnym jedno dziecko do 6 r.życia gratis  

 

Osoba nurkująca Rekreacja 

 *pakiet: butla, balast, transfer, opieka instruktora 

520 Euro  pobyt tygodniowy i 10 nurkowań  ( pierwszy tydzien) 

420 Euro pobyt tygodniowy i 10 nurkowań (drugi tydzień) 

 

700 Euro pobyt tygodniowy plus 10 nurkowań z kursem    

pakiet: sprzęt, butla, balast, transfer, opieka instruktora, kurs praktyczny i teoretyczny 

AOWD 

DEEP  

WRAKOWYM 

SKUTEROWYM 

 

 

Osoba nurkująca Techniczne 

 

900 Euro pobyt tygodniowy plus 12 nurkowań lub więcej (minimum 12 nurkowań, maksimum 

decyzja instrultora, bez dodatkow z dwoma kursami technicznymi TDI Advanced Nitrox / TDI 

Deco Procedures    

lub 

jaskiniowym TDI Cavern 

Plus opłata za wyporzyczenie Twina i Stagea i nabicia dodatkowych gazów około 100 Euro za 

całość 



 

Kursy techniczne tylko dla 2 osób plus instruktor. Przy 1 kursancie cena All Inclusive 1200 Euro 

 

Osoba nurkująca początkująca 

 

850 Euro Kurs OWD,  pobyt tygodniowy plus 10 nurkowań, sprzęt. All Insclusive 

 

 

 

Pakiety trzeba kupować od razu. Nie ma możliwości zrezygnować z części nurkowań.  

Dla osób niezdecydowanych można wykupywać nurkowania pojedyńczo w cenie 35 Euro za 

nurkowanie z transferem, butlą i balastem 

 

Opłaty dodatkowe 

Lot, na chwilę obecną około 120 Euro w dwia strony 

Zajęcia dla dzieci nienurkujących (snurkowanie, pływanie, animacje, muzyka, taniec, zabawy) 

2 godziny dziennie 30 Euro (Minimum 3 dzieci) 

Nurkowanie dla dzieci od 8 lat 50 Euro zajęcia (1 dziecko i instruktor) 

Nurkowanie intro na próbę 60 Euro ( teoria i nurkowanie) 

 

 

 

Gdzie będziemy nurkować? 

 

Malta, podobnie jak Egipt słynie z najpiękniejszych i najbardziej spektakularnych miejsc 

nurkowych na świecie.  Najpiękniejsze miejsca znajdują się na zachodzie wyspy i są osiągalne z 

brzegu. Jako instruktor będę załatwiać pozwolenia dla całej naszej  grupy i w miarę możliwości 

na nurkowania będziemy jezdzili sami, wyporzyczonymi Jeepami. Korzystac bedziemy z 

infrastruktóry dwóch baz nurkowych: Atlantis oraz Technical Gozo. Kalkulaowana cena 

pakietu obejmuje wyporzyczenie aut, koszy załatwiania niezbędnych dokumentów oraz 

wyporzyczania i ładowania butli, które niestety na Malcie są dosyć drogie. Cena obejmuje 

również moją opiekę. Albo bepośrednio pod wodą jako przewdnika i instruktora, albo 

pośrednią w postaci breafingów i wskazówek co do organizacji nurkowań. Plus jest taki, ze w 



miare ochoty będziemy mogli organizować dodatkowe nurkowania w ciągu dnia lub nocne, za 

które będziemy tylko dopłacać w postaci bicia gazów       

 

Oto miejsca, które chciałabym z Wami odwiedzić 

 

 

To tylko 10 miejsc. Czeka tam na nas w sumie 38 spotów nurkowych. Każdego dnia 

będziemy się decydować na coś nowego. 

 

 

1. Blue Hole  

 

   

Jedno z najpiękniejszych miejsc. Znacznie płytsza niż jej koleżanka w Dahab. Blue Hole na 

Gozo ma 20 metrów do max 40 metrów głębokości. Na jej brzegu znajgduje się duża jaskinia, 

przez którą można przepłynąć i wyjść na przepiękną rafę koralową z mnóstwem kolorów. Żyją 

na niej duże ośmiornice, które są tamtejszą atrakcją. Nasza Blue Hole nadaje się dla 

wszystkich poziomów zaawamsowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MV Karwela Wrack 

 



  
 

Przepiękny, majestetyczny wrak promu tursytycznego zalegający na głębokości około 

30 do 40m. Można wpłynąć do niego do środka (w ramach lub po odbyciu kursu 

wrakowego) i przepłynąć się wzdłóż schodów. W jednym z pomieszczeń można 

obejrzeć wrak Volkswagena Beetle. Prawdziwa uczta dla każdego nurka. Na powrocie 

jest przepiękna rafa koralowam która umili nam drogę do wyjścia 

 

3. Barba Cave 

 

  
 

Przepiękna ściana skalna na której znajdują się na niedużych głębokościach dwie 

krótkie kawerny. Pierwsza z nich ma w sobie poduszkę powietrzną w której można się 

wynurzyć i popodziwiać formacje skalne, a druga jest krótka z mnóstwem małych 

otworów przez które wpada światło słoneczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Wrak P 29 

 



  
 

Jest to efektownie położony wrak holownika Rozi leżący na głębokości do maks 36 m. 

Manumentalny ze świetnie zachowanymi armatami i działami strzelniczymi pozwoli 

Wam się poczuć jak w zatopionym muzeum 

 

 

5. Anchorn Reef 

 

 

  

 

 

 

 

            Jedna z 

najpiękniejszych raf koralowych na Malcie z mnóstwem większych i mniejszych           zwierząt 

morskich. Znajdują się tu jeszcze bardzo ładne łuki skalne. 

 

6. Wrak Um el Faroud 

 

 

  
 

Przepiękny wrak ponad 110 metrowego promu, który spoczywa na głębokości 33m. 

Pod opieką instruktora wrakowego można zrobić wycieczkę po mostku kapitańskim i 

maszynowni. Będzie to na pewno dla każdego niezapomniane przeżycie. 

7. Billinghurst Cave 



 

  
 

Przepiękna grota, której sufit leży już na głębkości 5 metrów, a odległe zakątki sięgają 

do głębokości nawet 35 metrów. Do jaskini dociera mało światła, ale ponieważ jest to 

jeszcze kawerna, to można tam wpłynąć bez certyfikatu jaskiniowego pod opieką 

doświadczonego instruktora jaskiniowego. Przepłyniecie tej groty, to prawdziwa 

przygoda. 

 

8. Wrak P31 

 

  
 

Siotrzany statek P 29. idealnie zachowany, leży na niewielkiej głębokości 20 metrów.  

 

9. Cathedral Cave 

 

 



 Jedna z najpiękniejszych jaskini na Malcie. Niewielka głębokość i mnóstow kolorów w środku    

czyni wycieczkę do niej niezapomnianą. 

 

 

10. Wrak Imperial Eagle 

 

 

 
 

Piękny wrak zalegający na głębokości do 25-30m. , idealnie nadaje się do penetracji 

pod opieką doświadczonego instruktora wrakowego. Na górnym pokładzie znajduje 

się charakterystyczna fugura Jezusa Chrystusa. 

 

 


