
 
 

Oferta Nurkowo – Rodzinnego  wyjazdu do Chorwacji . 
 
 
 
 

 
 
W dniach 25.08.2012 – 08.09.2012 jedziemy kolejny już raz do Chorwacji. W 
tym roku wybraliśmy wyspę Hvar, położoną w środkowej części Dalmacji. 
Skorzystamy z usług polskiej bazy nurkowej Nautica, znajdującej się w 
miejscowości Stari Grad. 
 
 

WYSPA HVAR  – wyspa w środkowej 
Dalmacji, położona między Braciem, a 
Korczulą. Hvar nazywany jest 
lawendową wyspą ze względu na 
masowo uprawianą tutaj lawendę. 
Słońce świeci średnio 2700 godzin 
rocznie, dlatego Hvar jest uznawany za 
najbardziej słoneczną wyspę Chorwacji 
 
STARI GRAD  - to niewielka miejscowość położona w północno zachodniej części wyspy i 
jednocześnie największy port na wyspie. Tu właśnie tutaj dopływają promy ze stałego lądu. 
Nazwa miasta w dosłownym tłumaczeniu oznacza Stare Miasto, jako że było to pierwsze 
miejsce osadnictwa na Hvarze.  

Jak co roku, staramy się połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wyjazd nurkowy z 
rodzinnymi wakacjami. 

           Dlaczego warto jecha ć z nami?  
 

1. W grupie zawsze raźniej. Jeśli jesteś 
początkującym nurkiem, masz 
zapewnioną opiekę instruktora lub 
divemastera. 

2. Możesz podnieśc swoje kwalifikacje 
robiąc jedną lub kilka z następujących 
specjalizacji (deep diver, fotografia 
podwodna, nurkowanie wrakowe, …) 

3. Jeśli Twoja „druga połówka” nie nurkuje, 
z pewnością znajdzie towarzystwo 
innych nienurkujących członków 
wyjazdu. 

4. Masz dzieci – nie ma to jak zabawa w 
gronie rówieśników, na których 
obecność, bardzo liczą nasze dzieci. 

5. Staramy się wygospodarowywać czas 
również na inne formy wypoczynku.  
Wycieczka na quadach czy snorkeling, 
to tylko jedne z propozycji. 

 

 



 
 
NURKOWANIE  – Baza nurkowa posiada 2 łodzie 
BAJKONUR – (12 nurków + 1) i VERITAS – (25 
nurków + 5 pasażerów) 
Obydwie łodzie posiadają wyjście/wejście przez 
rufę(platforma + 2 drabinki typu otwartego) oraz 
system mocowania sprzętu nurkowego. 
Na obydwu łodziach znajdują się toalety. 
Podczas rejsu dostępna jest kawa, herbata oraz 
woda (w cenie pakietu nurkowego) 
W miarę możliwości pasażerowie mogą dosiadać 
się na łódź za darmo. 
W bazie mamy też punkt dostępu do 
bezprzewodowego internetu WiFi . Dostęp do 
internetu oczywiście GRATIS. 

Pod wodą do obejrzenia mamy podwodne wyspy, 
opadające na kilkadziesiąt metrów pionowe ściany, 
groty, jaskinie, wraki, ściany porośnięte gorgoniami. 

 Ceny pakietów nurkowych: 
200 Euro (5 dni / 10 nurkowań) 
170 Euro (4 dni / 8 nurkowań) 
140 Euro (3 dni / 6 nurkowań) 
 
ZAKWATEROWANIE  – w prywatnych 
apartamentach  w bliskiej odległości od bazy 
nurkowej.  
 
Ceny apartamentów 
 

 

 
 
 
 
Fotorelację z naszego zeszłorocznego wyjazdu na Brać można zobaczyć na stronie:  
http://www.nurkomania.pl/nurkowanie_chorwacja_wyspa_brac.htm 
 
Wszelkich informacji na temat wyjazdu udzieli Ci: 
Adrianna Kasi ńska 
Nurkomania s.c. 
Napisz na adres: ada@nurkomania.pl , lub zadzwoń pod numer: 501 237 426 

TYP APARTAMENTÓW 25.08 – 01.09 
2-3 OSOBOWY (sypialnia, 
łazienka, aneks kuchenny) 

Ok. 70 

4 OSOBOWY (2 sypialnie, 
łazienka, aneks kuchenny) 

Ok. 75 

6 OSOBOWY (2 sypialnie 
+ pokój dzienny ze 
spaniem dla 2os., 2 
łazienki, kuchnia) 

Ok. 85 

Opłata klimatyczna za 
osobę/dzień 

1 

CENY W EURO ZA APARTAMENT  NA 
DOBĘ Obowiązuje opłata klimatyczna w 

wysokości 1€ / 1 dzień / 1 osoba. 
Dzieci do 11,99 lat zwolnione z opłaty, od 12-

17,99 opłata 50%. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prosz ę o wst ępną rezerwacj ę apartamentu. 
 
 
  Zamawiaj ący: 

Imię i nazwisko: 
Adres: 

 
Tel.: 

e-mail: 
 

Podpis: 
 
Wyspa: Brac.  
 Miejscowość: Supetar. 
 
W terminie:  
     25.08-01.09.2011  
     01.09-08.09.2011  
Apatrament  
      2 osobowy  
      3 osobowy  
      4 osobowy  
      5 osobowy  
      6 osobowy  
Klimatyzacja  
     TAK  
     NIE  
     OBOJĘTNIE  
 
Wypełnioną rezerwację wyślij na adres: ada@nurkomania.pl 
 
Warunki wstępnej rezerwacji: 
Niniejsze zgłoszenie jest prośbą o wyszukanie apartamentu opisanego w zgłoszeniu. Po 
wyszukaniu lokalu, przekazana zostanie zamawiającemu informacja o rezerwacji i podana 
bądzie ostateczna cena wynajmu. Zamawający ma 4 dni na podjęcie ostatecznej decyzji, 
wysłanie zamówienia i wpłatę zaliczki. Po tym ternimie rezerwacja zostanie anulowana. 


