
                             ZAPRASZAMY 
 

NA PAŹDZIERNIKOWE NURKOWANIA W SKAFANDRACH I OCIEPLACZACH SANTI 
Ci, którzy nurkowali już z nami w krystalicznie czystej wodzie jeziora Wuksniki wiedzą, że jest 
to jedno z najatrakcyjniejszych nurkowisk w Polsce. Przewidujemy, że również w tym roku 
przeźroczystość wody będzie co najmniej zadowalająca. 
Dodatkową atrakcją weekendu będzie możliwość zanurkowania w suchych skafandrach oraz 
ocieplaczach SANTI. 
Dla zainteresowanych jesteśmy również gotowi przeprowadzić kurs nurkowania w 
skafandrach suchych (PSS) i kurs nurkowania nocnego (PNO). 

 
 
 
TERMIN: 28-30.10.2022 r.  
 
ZAKWATEROWANIE – Dwór Bieniasze 
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych, 
Pokój 1 osobowy – na życzenie. 



 
 
 
ORIENTACYJNY PLAN IMPREZY: 
 
Piątek 28.10.2022   
- przyjazd i zakwaterowanie (od 16 rozpoczynamy rejestrację gości). 
 
Sobota 29.10.2022  
- 9:00 - śniadanie, 
- 10:15 - rozpoczęcie kursu PSS, zajęcia teoretyczne cz.I, 
- 13:00 - wyjazd na nurkowanie, 
- 17:00 – obiadokolacja, 
- 18:15 - kurs PSS, zajęcia teoretyczne cz.II, 
- 21:00 – zajęcia pozakursowe. 
 

Niedziela 30.10.2022 
-  9:00 - śniadanie, 
- 10:30 - wyjazd na nurkowanie, 
- 14:00 - wspólne pakowanie sprzętu, 
- 15:00 - obiad (koniec nurkowego weekendu). 
 
CENY: 
Osoba nurkująca – 630 zł (max. 2 napełniania butli), 
Osoba nienurkująca – 490 zł, 
Dzieci do 10 roku życia – 290 zł, 
Dzieci do 3 roku życia – gratis (dziecko śpi wspólnie z rodzicami). 



Proponujemy kursy w promocyjnych cenach: 

PSS - 600 zł +130 zł certyfikat. 

PNO - 500 zł +130 zł certyfikat. 
 
 
 
 
Zgłoszenia lub ewentualne zapytania prosimy kierować do Michała telefonicznie na  nr 501 
584 262 lub mailowo na adres biuro@podwodnapolska.com 
 
Potwierdzeniem udziału w wyjeździe jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł na konto: 
 
WBS Świątki 06 8857 1025 3002 0200 0824 0001 

 
Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o rezerwacji pokoju decydować będzie kolejność 
zaksięgowania wpłat. 
 
 
 
MAPA DOJAZDU 
Dwór Bieniasze 

https://goo.gl/maps/rdnELEJ4foKRYQmo8 

 

DOJAZD 
Istnieje kilka możliwości dojazdu do Bieniasz. 

Dla turystów jadących z południa Polski (Warszawa, Kraków, Katowice) 
proponujemy jechać drogą E-7 do Ostródy, a dalej w Kaczorach (1 km za Ostródą) 
kierować się na Łuktę trasą do Dobrego Miasta, następnie około 1 km przed wsią 
Dąbrówka należy skręcić w lewo, zgodnie z drogowskazem, na Miłakowo. Po 10 

minutach, mijając wieś Włodowo, dojeżdżamy do Dworu w Bieniaszach. 
Gościom jadącym z zachodu i od strony Gdańska proponujemy także trasę E-7,z 
tym, że dojeżdżamy tym razem tylko do miejscowości Małdyty, dalej do Morąga, 

następnie do Miłakowa, a tam kierując się na Dobre Miasto (zgodnie ze znakami) 
dojedziecie Państwo do celu 
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