Szkoła Nurkowanie JagnaBlue zaprasza
na nurkowania w lazurowych wodach
Adriatyku – w pięknym regionie
północnej Dalmacji. Pod wodą ciekawe
miejsca nurkowe, bogata fauna i flora,
wraki, monumentalne ściany, kaniony i
groty, a także przepiękna okolica.

MIASTECZKO JEZERA to malownicza, kameralna miejscowość na
wyspie Murter północna Dalmacja. Urozmaicony krajobraz, bogactwo
kulturowe, kuchnia śródziemnomorska, czyli zapach lawendy i
rozmarynu. To piękne plaże, słońce oraz ciepłe, lazurowe morze. W
pobliżu znajdują się wielkie parki przyrody oferujące możliwość
nurkowania, wspinaczki, obserwacji gatunków zwierząt objętych ochroną,
wycieczek rowerowych itp. Ze względu na bardzo wygodny dojazd
autostradą oraz wjazd na wyspę przez most, bez opłat, Jezera to
doskonała baza wypadowa dla lubiących zwiedzać! Zarówno zabytki z
listy światowego dziedzictwa UNESCO, jak i największe parki przyrody są
w zasięgu kilkudziesięciu kilometrów. Pobliskie pasma górskie Velebit i
Dinara, kanion, rzeki i parki narodowe Krka, Archipelag Kornaty, wąwóz
Paklenica, Telascica, Vransko Jezero, Plitvickie Jezera oraz malownicze,
zabytkowe miasta: Trogir, Split, Zadar, Szybenik można zwiedzić na
jednodniowych wycieczkach.

Apartamenty 4-6 osobowe z klimatyzacją

3***

Przestronne, wygodne, bardzo duży pokój dzienny, nowe
wyposażenie.

Wolnostojący

dom

z
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ładnym,

zadbanym ogrodem z grillem, do dyspozycji Gości.

Usytuowany 450 m od bazy i 550 m do plaży
publicznej, do najbliższej restauracji 300 m., do
sklepu 550 m. Wszyscy Klienci bardzo chwalą
sobie ten obiekt za doskonałą obsługę i czystość.
Posiada

wydzieloną

małżeńskim,

w

sypialnię
pokoju

2–osobową
dziennym

z

łóżkiem

przestronna,

rozkładana kanapa służąca jako łóżko 2-osobowe, TV,
łazienka. W pokoju dziennym wnęka kuchenna z w
pełni

wyposażonym aneksem kuchennym, przestronny

balkon z rozległym widokiem na zatokę i przystań z
jachtami (ok. 200 m w lini prostej).

Baza nurkowa z której kożystamy mieści się w
centrum miasteczka Jezera, przy zatoce, skąd wyrusza
łódź. Na wyposażeniu bazy - zestawy ratownictwa
tlenowego, defibrylator, nitrox, zestawy twinset,
stageO2, zestawy sidemount, skutery Suex, zaplecze
audiowizualne, WiFi. Stale : tlen i hel. Duża, wygodna
łódź, sprawna i doświadczona załoga, toalety, pokład
słoneczny, kabiny, napoje na łodzi, odpłatne lunche.
Miejsca nurkowe są zróżnicowane, znajdziemy tu
ściany (opadające poniżej 100m), groty, półki skalne,
bogato porośnięte gąbkami, gorgoniami żółtymi oraz
czerwonymi. Łódź najczęściej cumuje na wypłyceniach
nad podwodnymi grzbietami lub w spokojnych
zatokach.
Wraki: samolot Junkers JU87 R2- unikat!, ransportowiec Francesca da Rimini, kuter Borko,
transportowiec Borak, holownik Gladiator, torpedowiec
Grmeni. Nurkowania w Parku Narodowym Kornaty:
klify i ściany opadające do głębokości 110m.,
wyjątkowe bogactwo fauny i flory.

Park Narodowy Kornaty to
zespół wysp położonych w środkowej Dalmacji, na
południe od Zadaru. Powierzchnia Parku Narodowego Kornaty zajmuje 217 km2 a w
jej obręb wchodzi 89 wysp, wysepek i skał klifowych. Zjawiskiem najbardziej
zapadającym w pamięć są klify znajdujące się na szeregu wysp należących do
Kornatów Dolnych. Podmorskie części tych klifów sięgają aż do 100 m głębokości.
Krka - W zachodniej Dalmacji, w okolicach Szibenika, spływa z Gór Dynarskich do
Morza Adriatyckiego najpiękniejsza chorwacka rzeka krasowa- Krka. Na rzece i wzdłuż
linii brzegowej znajduje się Park Narodowy Krka. Obejmuje swoim terenem dolny bieg
rzeki Krka, od miejscowości Trosenj i Necven aż po jej ujście do Morza Adriatyckiego
w okolicy Szybeniku. Główną atrakcję stanowi siedem wodospadów.
Park Narodowy Paklenica obejmuje dwa imponujące kaniony: Velika Paklenica i
Mala Paklenica oraz liczne formacje krasowe i jaskinie. Mistyczne szczyty gór znajdują
się na terenie południowego Velebitu i ciągnią się wzdłuż wybrzeża Adriatyk,

Termin wyprawy
18.08.2016 – 28.08.2016
Koszt wyprawy nurkowej
560 € - osoba dorosła – cena za apartament 2-os.
540 € - osoba dorosłą – cena za apartament 4-os.
Cena zawiera:
Pakiet nurkowy (10 nurk. z łodzi), zakwaterowanie, wyżywienie HB.

Cena nie zawiera:
Dojazdu ( jedziemy samochodami prywatnymi – kwestia dogadania kto z kim), opłat za
nurkowania w parku Kornaty-30€/os, lunch na łodzi – 6€/dzień/os, tax klimatyczny
1€/os/doba, napoje do obiadokolacji, sprzętu nurkowego (możliwość wypożyczenia u Nas 30
PLN za element za wyjazd) – płatny w bazie 80€ (3 elementy/5 dni), nurkowanie na
wrakach JUNKERS JU 87 R2 i Francesca da Rimini – płatne 20€/za wrak/os.

Warunkiem uczestnictwa w wyprawie jest wpłata zaliczki w postaci
30% wartości wyjazdu w terminie do końca czerwca 2016 roku. Po
tym terminie cena może uledz podwyższeniu ze względu na
zmieniające się ceny biletów lotniczych.
Cena za dziecko jest ustalana indywidualnie.
Sprzęt nurkowy można wypożyczyć na miejscu – cena 12€ za
komplet za dzień w pakiecie 5-cio dniowym. Jednorazowe
wypożyczenie kompletu sprzętu - 16€.
W Naszej szkole nurkowania cena wypożyczenia sprzętu to 30 zł za
element na cały wyjazd.
Na wyjeździe jest możliwość zrobienia kursów po wcześniejszym
ustaleniu w Polsce, takich jak podstawowy, advance i specjalizacji nocne, doskonała pływalność, nitrox i głębokie.
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