
 ZAPRASZAMY 
NA WRZEŚNIOWĄ WYPRAWĘ DO CHORWACJI !!! 

 

17.09.2022 – 24.09.2022 

 

Zapraszamy wszystkich na kolejny wyjazd 
AQUARIUSA do Chorwacji. 
W tym roku ponownie wyspa VIS, 
miejscowość o tej samej nazwie. 
 
Ok 2,5 godz. promem ze Splitu. 
 

 

 

CENA:  740 EUR 

 

Osoba nienurkująca:  440 EUR 

 

Wyspa Vis jest to bez wątpienia jedno z najlepiej 
znanych miejsc nurkowych na Adriatyku. Strome 
zbocza, ostro schodzące ku morzu, dają możliwość 
nurkowania przy ścianach porośniętych koralami. 
Znacząca odległość od stałego lądu, zapewnia dużą 
przejrzystość - ponad 60 metrów. Temperatura 
latem waha się od 20 do 26 stopni. Nurkowania na 
wyspie są również prawdziwym placem zabaw dla 
amatorów nurkowania wrakowego. Wokół wyspy znajduje się kilka wraków na 
głębokościach od 10 do 80 m. Sama baza nurkowa „Nutica Vis” mieści się w Hotelu Issa. 

 

  
 
 
 
 
 



ZAKWATEROWANIE:   

W tym roku oferujemy zakwaterowanie w HOTELU ISSA.  

 

 
 
BAZA NURKOWA: 
Nautica Vis jest bazą zarówno rekreacyjną jak i techniczną. Dla nurków technicznych 
z uprawnieniami dostępny jest nitrox do 100% i trimix. 
Naprzeciw hotelu i bazy na żwirowej plaży można się opalać i kąpać w morzu. Dla nurków z 
jest to również wyśmienite miejsce do zrealizowania check dive’a – pierwszego nurkowania 
sprawdzającego.  
 
Cena zawiera: 
- 7 noclegów w pokojach 2 osobowych 
- wyżywienie HB (śniadanie i obiado-kolację) 
- pakiet dziesięciu nurkowań z łodzi (jedno wypłynięcie na dwa nurkowania dziennie) 
- butle i balast 
- opłatę klimatyczną- w cenie zakwaterowania Nautica oferuje ubezpieczenie turystyczne i 
nurkowe  
(do 40 m, bezdekompresyjne) w Axa Direct 

 
 
 
 
 
 
 



Cena nie zawiera: 
- dojazdu na miejsce – zainteresowani 
transportem autokarowym proszeni są o 
kontakt z Michałem. Liczba miejsc jest 
ograniczona do 27 osób. 
- wypożyczenia sprzętu (promocyjna cena w 
Aquariusie) 
- ubezpieczenia dodatkowego w Hestii; 
zainteresowanych prosimy o kontakt z Asią 
– 603 540 609) →  
Informacje dodatkowe: 

 
- Butla 15l. zamiast 12l. – za darmo, konieczna wcześniejsza rezerwacja 
- Butla do przetaczania do twina 15 l - 5 eur 
- Powietrze do zestawu 2x7 - w cenie nurkowania 
- Nitrox 28-36% do butli 12 lub 15 l – 15 €* (cena za dzień) lub 65 € (cena za tydzień) 
* cena dotyczy 2 nurkowań. 
 
 

 
 
Przykładowe miejsca nurkowe: 
https://nautica.pl/nurkowanie-chorwacja/vis/miejsca-nurkowe/ 

Dokładny plan nurkowy ustalany jest podczas codziennej porannej 
odprawy. Miejsca nurkowe dostosowane są do stopnia 
zaawansowania płetwonurków. Duży wybór destynacji pozwala na 
zaplanowanie bezpieczne i komfortowe nurkowania, nawet dla 
płetwonurków z uprawnieniami młodzieżowymi. 

 

Uprzejmie prosimy o uważne śledzenie komunikatów 
publikowanych na stronie Ambasady RP w Zagrzebiu 

(https://www.gov.pl/web/chorwacja) oraz profilu FB 

(https://www.facebook.com/PolishEmbassyZagreb/).  Informacje na nich 
zamieszczane są aktualizowane na bieżąco. 

https://nautica.pl/nurkowanie-chorwacja/vis/miejsca-nurkowe/
https://www.gov.pl/web/chorwacja
https://www.facebook.com/PolishEmbassyZagreb/


 
POZOSTAŁE INFORMACJE: 

DOJAZD – samochodem: 

https://nautica.pl/nurkowanie-chorwacja/vis/dojazd/ 

rozkład promów: 

http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia 

 

ZGŁOSZENIA do Michała tel 501 584 262 lub mailem: 

biuro@podwodnapolska.com 

 

O SKUTECZNEJ REZERWACJI MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ 

ZAKSIEGOWANIA WPŁAT. 

PIERWSZE 16 OSÓB MOŻE LICZYĆ NA POKOJE Z WIDOKIEM NA 

MORZE, POZOSTALI Z WIDOKIEM NA PARK. 

Zadatek: 250 eur/os  

Płatny do 15.07.2022 na konto: 
 

 

tytułem: dane osoby, AQUARIUS, pobyt 17.09.2022-24.09.2022 

Wpłacający pokrywa koszty przelewu zagranicznego!! 
 
W razie wpłaty w PLN proszę posłużyć się kursem z Kantoru Alior Bank  

https://kantor.aliorbank.pl/ (z dnia przelewu) 
 

Dane do  przelewu w PLN: 

 

PLN 32 2490 0005 0000 4530 3070 4274 

EUR PL 48 2490 0005 0000 4600 2895 5711 

 

https://nautica.pl/nurkowanie-chorwacja/vis/dojazd/
http://www.jadrolinija.hr/en/ferry-croatia
https://kantor.aliorbank.pl/

