
 

 

CHORWACJA ISTRIA 

26/05 – 3/06/2023 

 

 

WRAKI, JASKINKI, KAWERNY I 

INNE… 
 

Kontakt: 

biuro@nurkersi.pl 

+48 501 568 665  

mailto:biuro@nurkersi.pl


 

Zapraszamy na nurkowania w lazurowych wodach Adriatyku – w pięknym regionie półwyspu 
Istria. Pod wodą ciekawe miejsca nurkowe, bogata fauna i flora, wraki, monumentalne 
ściany, kaniony i groty oraz przepiękna okolica. 

Baza nurkowa mieści się dosłownie 20m od morza, na campingu, na którym będziemy 
mieszkać.  

 

 

 

Baza jest nowoczesna, posiada własną łódź, którą będziemy codziennie wypływać na 
nurkowania. 

W planie mamy do zrobienia 2 wraki. Pierwszy z nich Baron Gautsch, nazywany jest perłą 

Adriatyku i jest to obowiązkowa pozycja       Drugi wrak ustalimy na miejscu ale mamy z 
czego wybierać.  



 

Będą jaskinie, kawerny, spektakularne ściany i wiele innych miejsc. 

 

 

  



Granicą głębokości będzie 40m. Oczywiście osoby z płytszymi uprawnieniami również są mile 
widziane i będą miały co robić. Na miejscu istnieje możliwość rozpoczęcie lub kontynuacji kursów 
AOWD czy też specjalizacji nurkowych. Kwestia ustalana indywidualnie.   

 

 

Jak na każdy nasz wyjazd, zapraszam osoby nienurkujące, towarzyszące. Podczas naszej 
nieobecności nurkowej, będą mogły zażywać kąpieli słonecznych a popołudnia, po naszym 
powrocie z nurkowań, będziemy już spędzali wspólnie na posiłkach, integracji i zwiedzaniu.  

Mieszkać będziemy w domkach o bardzo fajnym standardzie.  

W domkach : 

2 łazienki z prysznicem i toaletą, 1 sypialnia z 2 oddzielnymi łózkami, 1 sypialnia z łóżkiem 
małżeńskim, klimatyzacja, zadaszony taras z miejscami do posiadówki , w pełni wyposażona 
kuchnia, ogólnodostępne miejsce grillowe, leżaki, TV, Wi-Fi 

  

  

 



 

 

 

Jak wspomniałem do morza mamy dosłownie kawałeczek. Zatem lokalizacja fantastyczna. 
Samochodu będziemy używać tylko jak będziemy chcieli przemieścić się na zwiedzanie.  

Camping, na którym będziemy mieszkać ma na swoim terenie sklepy, restauracje, bary, basen.  

 

 

 

 

Zaplanowaliśmy również wycieczkę Łodzią do miasta Rovinj, gdzie będziemy mieli czas wolny około 4 
godzin. Będzie można pozwiedzać, coś zjeść, zrobić zakupy, a w drodze powrotnej będziemy szukać 
delfinów w okolicy Limskiego Fiordu. Wycieczka w cenie. 

 

Cena wyjazdu:  

Osoba nurkująca 700euro (około 3300zł w zależności od kursu euro na dany dzień) 

Osoba nienurkująca 390euro (około 1840zł w zależności od kursu euro na dany dzień) 

Cena zawiera: 

Butle 

Balast 

opieka przewodnika – instruktora (pod i nad wodą) 

spanie 

10 nurkowań 



Dopłaty do wypłynięć na nurkowania wrakowe  

Wycieczka statkiem 

Zdjęcia z wyjazdu zarówno spod , jak i z nad wody       będzie fajna pamiątka        

 

Cena nie zawiera: 

Przejazdu (istnieje możliwość transportu w cenie 650zł/os ale ilość miejsc jest ograniczona) 

Ubezpieczenia – polecam DAN (oczywiście pomożemy w załatwieniu formalności) 

Wyżywienia – na śniadania zakupy zrobimy sobie w pobliskim markecie, a na obiady będziemy jeździć 
do knajpek żeby spróbować lokalnych pyszności. W bazie mamy do dyspozycji grill, zatem również 
możemy wspólną kolację urządzić na miejscu. W każdym domku jest zaplecze kuchenne, zatem dla 
tych co będą chcieli sobie gotować, będzie taka możliwość. 

Wypożyczenia brakującego sprzętu nurkowego 

Wyjeżdżamy po południu 26/05/2023. Na miejscu jesteśmy 27/05. Nurkowania zaczynamy od 28/05. 
Powrót po śniadaniu 3/06/2023. W nocy jesteśmy w Łodzi.  

 

 

Zapraszam do kontaktu, odpowiem na wszelkie pytania: 

Sebastian - +48 501568665 lub sebek@nurkersi.pl lub mail ogólny biuro@nurkersi.pl  
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