
 

 

www.Activtour.pl 

info@Activtour.pl 
 

 
tel. +48 607 777 538 

tel. +48 71 322 12 66 
Activtour  Biuro Turystyki Aktywnej 

ul. Piwna 15 LU 1;  50-353 Wrocław 
 

 

activtourpl 

@activtour.pl_wyprawy_nurkowe 

ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Chorwacja safari nurkowe  
Wyjątkowe safari nurkowe - trasa Kornaty i Vis 

 
 

Termin wyjazdu 

  
 
19.09 – 26.09.2020 

 
Cena imprezy 

  
4.490,00 PLN 

   
   

Główne atrakcje   królestwo jaskiń, kanionów, krabów, langust, ośmiornic i gorgonii 
 najlepsze miejsca nurkowe Kornat oraz wokół Visu 
 niezwykle komfortowa i zadbana łódź nurkowa 
 doskonałe wyposażenie oraz profesjonalna obsługa 
 wraki min. Brioni, Vasillios T., Teti… 
 kameralny klimat z dala od cywilizacji i niezapomniana przygoda nurkowa 

   
  Nurkowania w Chorwacji w zupełnie innej odsłonie! 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Opis wyjazdu 
  

Wszystkich pasjonatów podwodnego świata zapraszamy na pokład profesjonalnej 
łodzi nurkowej, zbudowanej przez nurków specjalnie dla nurków! Podczas 
siedmiodniowego rejsu będziemy mieli zaszczyt pokazać Wam nieodkryte piękno 
podwodnego świata Adriatyku. Nasze safari to zupełnie inny rodzaj wypoczynku, 
zwłaszcza w kraju posiadającym linię brzegową o długości 6.000 km oraz 1.185 
wysp! Wyspa  Vis słynie z wraków statków i samolotów, są one rozsiane wzdłuż 
całego wybrzeża. Do najsłynniejszych należy wrak samolotu Boeinga B-17G, oraz 
greckiego transportowca Vassilios T, inne dostępne wraki to Teti, Fortunal i 
Lovac. Safari nurkowe to zupełnie inny rodzaj wypoczynku – to przygoda i relaks 
w jednym! Dołącz do nas i powitaj kolejny dzień na pokładzie super łodzi 
nurkowej Vranjak. Wybierz jedną z kilku opcji safari i zobacz na własne oczy w 
krystalicznie czystej wodzie: rafy, systemy jaskiń, kaniony, ściany, lasy gorgonii, 
majestatyczne wraki oraz zwierzęta: delfiny, ośmiornice, mureny, langusty... 
Chorwacja to unikalny eko region Europy, który zachwyca bogactwem 
podwodnych atrakcji! 
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Ramowy program imprezy 

 
 

Dzień 1 

  
 
Spotkanie w porcie w Sukošan (przy dojeździe własnym) lub na lotnisku w 
Zadarze/Trogirze - w zależności od wybranej opcji przelotu (transfer na pokład łódzi 
za dodatkową opłata), 
Zaokrętowanie na pokładzie łodzi Vranjak, od godziny 12:30 w sobotę, 
Oficjalne rozpoczęcie imprezy! Zaokrętowanie przy miasteczku Kukljica przy wyspie 
Ugljan, sprawdzenie sprzętu, odprawa, zapoznanie z łodzią, czas wolny, nocleg! :) 

 
Dzień 2 

  
Śniadanie, 
1-sze nurkowanie w rejonie miasta Vodice, 
Przerwa na powierzchni,  
2- gie nurkowanie w rejonie miasta Rogoznica (tutaj też zostaniemy na noc), 
W międzyczasie lunch i kolacja, 
Możliwość wyjścia na ląd i korzystania z atrakcji kameralnych, portowych miasteczek 
nabrzeżnych. Miejsca nurkowe które najczęściej odwiedzamy to: Kukuljari, północna 
strona wyspy Kaprije, Sestrice, Sokol, Smokvica, Tmara, Drvenik, Kablinac etc.  
! Istnieje możliwość zanurkowania na wraku Francesca da Rimini (dla nurków AOWD 
oraz nurków technicznych), cena 20€/nurkowanie/osoba. 

 
Dzień 3 

  

Śniadanie, 
Rejs w kierunku wyspy Vis (3 godz. rejsu), 
2 nurkowania dziennie w miejscach nurkowych m.in. wrak Teti, Vasillios T., Fortunal, 
Brioni (dla nurków AOWD i nurków technicznych). 
W międzyczasie lunch i kolacja, czas wolny i nocleg w mieście Komiža. 

 
Dzień 4 

  

Śniadanie, 
2 nurkowania w rejonie Vis,  
W międzyczasie lunch i kolacja, 
Ponowny nocleg w mieście Komiža lub dalszy rejs wzdłuż linii brzegowej 
 (uzależnione od warunków panującymi na morzu i decyzją kapitana). 

 
Dzień 5 

  

Śniadanie, 
Rejs w kierunku północnym, 
2 nurkowania w ciągu dnia w okolicach Primosten – unikalne miejsce turystyczne na 
listach UNESCO! Miejsca nurkowe: Orud, Muljica, Grbavac, Kamicici.  
W międzyczasie lunch i kolacja, 
Czas wolny i nocleg w porcie.  
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Ramowy program imprezy 

 
 

Dzień 6 - 7 

  
 
Śniadanie, 
Kurs w kierunku Parku Morskiego Kornaty,  
2 nurkowania dziennie, 
Nocleg w zatoce przy wyspie Levranka, 
W piątkowy wieczór powrót do portu Sukosan, kolacja i wieczór pożegnalny.  

 
Dzień 8 

  
Śniadanie, 

Wykwaterowanie z pokładu łodzi o godzinie 9:30,  
Oficjalne zakończenie safari i powrót do domu.  
 

 

 

* - dokładny program imprezy uzależniony jest od aktualnych godzin przelotu oraz warunków pogodowych panujących na 

morzu!!! Kapitan ze względu na pogodę i bezpieczeństwo Gości zastrzega sobie zmianę trasy. 
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Opis Łodzi Vranjak ****+ 

 
 

Opis główny 

  
 
Na 3 pokładach rozlokowano 10 klimatyzowanych kabin (maksymalnie dla 20 osób)z 
których każda posiada prywatną łazienkę. Uznanie budzi pokład nurkowy i wielka 
platforma nurkowa. Całość napędzana jest przez 2 silniki Turbodiesel MAN je 360 PS. 
Pokład nurkowy jest wyposażony w miejsca siedzące dla nurków i skrzynki na sprzęt 
nurkowy. Platforma nurkowa jest tak przystosowana, aby mogła zaspokoić najbardziej 
wymagających nurków, w tym również dla  nurków technicznych!!!! 
 
Górny pokład: 4 podwójne kabiny i sun deck! 
Główny pokład: Pokład nurkowy, platforma nurkowa, salon z klimatyzacją i TV, bar, 
kuchnia, WC, prysznic i miejsce dla załogi, 
Niższy pokład: Kabiny dla załogi, 4 podwójne kabiny (wejście przez drzwi 
bezpośrednio z głównego pokładu), 2 kabiny na rufie statku (wejście z salonu na 
głównym pokładzie). 
 
2011/2012  

Długość: 27 m 

Szerokość: 7 m    

10 klimatyzowanych, dwuosobowych kabin (z toaletą i prysznicem) 

Klimatyzowany salon z telewizorem  

11.000 l  

2 x MAN D 2866 LXE 40, 360 HP 

1 x 27 KW 1 x 11 KW   

1 x Bauer 250, 1 x Bauer 200 and 1 x Bauer Mariner 320 

Arimar 5.3m z silnikiem Ervinrude 50 PS    

Tlen i pierwsza pomoc 

CRS (Croatian Register of Ships)   

Hel i tlen do trimixu oraz wyższy nitrox 

Analizator do helu I tlenu 

Butle: 16 x 12l stalowych butli (podwójne zawory typu DIN), 6 x 15l stalowe butle 
(wszystkie z podwójnymi zaworami typu DIN), 15x 11l aluminiowe butle(80 CF ALU), 
6x 11 l aluminiowy twinset z zintegrowanym balastem 4kg oraz 1x 7l aluminiowe 
przejściówki do zaworów typu INT. Dostępne na pokładzie: Sofnolina, Nitrox EAN 50, 
EAN 80, 100% O2, Helium, Oxygen, mieszanie…  
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Cena imprezy  

 

 
 

 
 

 

d 

Cena imprezy zawiera: 
 
v safari nurkowe w Chorwacji: 7 noclegów                        
w dwuosobowych, klimatyzowanych kabinach 
na pokładzie łodzi M/Y Vranjak, 
v pełne wyżywienie podczas safari: 3 posiłki 
dziennie (śniadanie, obiad, lunch), 
v napoje podczas safari: kawa, herbata, woda, 
v 6 dni nurkowych (zgodnie z programem 
nurkowym, kursem łodzi oraz obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa - min. przerwami 
powierzchniowymi): 6 dni x 1-2 nurkowania 
dziennie, 
v sprzęt nurkowy – butla 12l stalowa i pas 
balastowy,  
v opiekę lokalnego instruktora/ przewodnika 
nurkowego, 
v ładowanie butli powietrzem, 
v opłaty portowe i paliwo, 
v koszty ubezpieczenia podstawowego 
KL+NNW+bagaż+ SWR (nurkowanie do 30m),  
v opłata na Turystyczny Fundusz 
Gwarancyjny. 
 

 Cena imprezy nie zawiera: 
 
v opłaty 120€ za pozwolenia – płatne na 
miejscu,  
v transferów: lotnisko w Zadarze - łódź – 
lotnisko   w Zadarze (ok. 20€/osoba); lotnisko 
w Trogirze–łódź-lotnisko w Trogirze 
(ok.60€/osoba) – opcja z przelotem,  
v kosztów przelotu do Chorwacji – szczegóły 
u Organizatora, 
v kosztów dojazdu do Sukosan’u - średni 
koszt przy 3 osobach w samochodzie wynosi 
około 550zł/osoba (w 2 strony), 
v butla 15l – koszt 30€/tydzień,  
v soft drinków i alkoholi,  

v kosztów wypożyczenia sprzętu nurkowego, 
v kosztów rozszerzenia ubezpieczenia o 
wyższe stawki gwarancyjne, zalecane 
ubezpieczenie DAN lub/oraz od kosztów 
rezygnacji z udziału w imprezie – dostępne u 
organizatora. 
 

 

Warunki rezerwacji  v  Płatność: 100% w dniu dokonania rezerwacji. 
 

Płatności  Płatności za wyjazd należy dokonać w siedzibie firmy Activtour lub na wskazane przez 
Organizatora konto: Santander BP S.A.: 61 1090 2398 0000 0001 0780 8261. 
ACTIVTOUR Biuro Turystyki Aktywnej, ul. Piwna 15 LU 1, 50-353 Wrocław 
W tytule przelewu prosimy o podanie: numeru rezerwacji, nazwisk uczestników, za których 
dokonywana jest płatność. 
 

Warunki  Warunki organizacji imprezy zgodne są z warunkami uczestnictwa w imprezach 
organizowanych przez Biuro Turystyki Aktywnej Activtour.  
 

Wymogi  v Dowód osobisty lub paszport ważny 6 miesięcy, licząc od daty powrotu do Polski, 
v Ważny certyfikat nurkowy oraz logbook - prosimy zabrać na wyjazd. 
 

UWAGA!!  
Rekomendujemy wykupienia ubezpieczenia nurkowego DAN!  
Szczegóły u Organizatora. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Firma ACTIVTOUR to koncesjonowany i profesjonalny organizator wyjazdów nurkowych. Posiadamy niezbędną gwarancję 
ubezpieczeniową organizatora turystyki, wystawioną przez TU Europa, na kwotę 387 144 PLN,  na okres 18.09-
17.09.2020.Przedmiotem gwarancji jest: • pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju• pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez 
klientów  • pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych przez klientów za część imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana. 
Nasz wpis do rejestru organizatorów posiada numer: 355/32/2007 

 


